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1. Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie 
studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 
Profesionālās maăistra studiju programmas mērėis : 
1. Dot iespēju māksliniekiem un mākslas priekšmetu skolotājiem tālākizglītoties un iegūt 
profesionālā maăistra grādu mākslā; 
2. PadziĜināt praktiskās un teorētiskās zināšanas un nostiprināt pētniecības iemaĦas un prasmes 
vizuālās mākslas un dizaina jomā; 
3. Sekmēt studējošo sagatavošanu patstāvīgai individuālai mākslinieciskai jaunradei un pētnieciskai 
darbībai; 
4. Sekmēt pētniecības mākslā un mākslinieciskās jaunrades pieredzes tālāku attīstību.  
 
Studiju programmas uzdevumi: 

1. Radīt apstākĜus mākslinieciskās meistarības, patstāvīgās jaunrades un  individuāli radošās 
izteiksmes pilnveidei vizuālajā mākslā un dizainā; 

2. Iesaistīt mākslinieku radošo potenciālu mākslas projektu inovācijā un realizācijā izmantojot 
inovatīvās IT jomas; 

3. Veicināt līdzsvarotu reăionālo attīstību atbilstoši aktuālām tendencēm vizuālajā mākslā un 
dizainā;  

4. Veicināt kvalitatīvu profesionālo izaugsmi mākslā, aktivizējot aktuālas mākslas dzīves 
norises Latvijā kultūrvēsturiskā un laikmetīgā integrācijai; 

5. Veicināt mākslinieku integrēšanos starptautiskajā vidē, iesaistoties izstāžu darbībā un 
veidojot kontaktus ar dažādu jomu māksliniekiem. 

 
Studiju rezultāti pēc programmas apguves. 
Iegūtās zināšanas un prasmes: 

1. Iegūts profesionāls pamats aktīvai līdzdarbībai mūsdienu mākslā un dizainā; 
2. PadziĜinātas zināšanas par mākslinieciskās jaunrades konceptuāliem aspektiem; 
3. Iegūta izpratne par mākslinieka lomu sabiedrībā; 
4. Iegūtas zināšanas un prasmes tehnoloăiju pielietošanā projektu izstrādē un realizācijā; 
5. Pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloăijas mākslinieciskās jaunrades ideju 

realizācijā un prezentācijā. 
 

2.  Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 
mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) Humanitārās fakultātes Mākslas un dizaina katedrā 
izstrādātā studiju programma „Māksla” paredzēta profesionālā maăistra grāda iegūšanai. Studiju 
programma licencēta 2007. gada 24. maijā, licences Nr. 04043-52.  

SaskaĦā ar LPA (LU) darbības galveno mērėi Akadēmijas izaugsmei par universitāti ar 
kvalitatīvu studiju procesu un atbilstošiem zinātniskajiem pētījumiem un līdzdalību latviešu 
kultūras un nacionālās izglītības tradīciju saglabāšanā un tālākizkopšanā ir izstrādātas profesionālās 
maăistra studiju programmas ‘Māksla” attīstības pamatnostādnes. 

Izstrādātās programmas pašnovērtējumu veica darba grupa: Dz. VīriĦa, Mg. art., Mākslas un 
dizaina katedras lektore, A. KĜaviĦš, Mg. art., Mākslas un dizaina katedras profesors, I. Klāsone, 
Dr.paed., asoc. profesore, S. Spirăe – Sēne, 1.kursa maăistrante, J. SlaidiĦš, 1. kursa maăistrants. 

Programmas saturs un pašnovērtējuma ziĦojums apspriests Mākslas un dizaina katedras 
sēdē 2008. gada 9.aprīlī (protokols nr. 11 ), Humanitārās fakultātes Domes sēdē 2008 gada 10. 
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aprīlī. Studiju padomes sēdē 2008. gada 19. jūnijā (protokola nr. 10 ). Programma tapusi, Ħemot 
vērā, LPA mākslas studiju programmu (Vizuāli plastiskā māksla, Lietišėā māksla, Datordizains) 
absolventu skaitu kopš 1995. gada un nepieciešamību dot absolventiem iespēju tālākizglītoties 
mākslas un dizaina jomā. 
 Maăistra grāda ieguves studiju process integrē organiski saistītu akadēmisko izglītību, 
māksliniecisko meistarību un patstāvīgo jaunradi. 

Maăistra studijās izpratne tiek padziĜināta, izmantojot informācijas tehnoloăiju un mākslas 
integrācijas iespējas, tādējādi nostiprinot mākslinieku radošo potenciālu un attīstot un padziĜinot 
dažādu mākslu mijattiecības. 

Studiju programma tiek realizēta saskaĦā ar studiju plāniem, ko apstiprina LPA 
Humanitārās fakultātes dome. Studiju ilgums: 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās un 2 gadi (4 
semestri) nepilna laika studijās. 

UzĦemšana un imatrikulācija notiek saskaĦā ar LPA Senāta apstiprinātiem UzĦemšanas un 
imatrikulācijas noteikumiem. 

Studiju programmas īstenošanas kvalitāti un studējošo apmierinātību būtiski uzlabo 
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana LPA, ko apliecina saĦemtais sertifikāts, kas atbilst ISO 
9001:2000 standartam. SaskaĦā ar Studiju padomes 2008. gada 14. janvāra lēmumu ir apstiprināta 
administratīvā studiju programmas piederība Mākslas un dizaina katedrai. Studiju kvalitatīvu norisi 
un tās turpmāko attīstību palīdz nodrošināt 2008. gada 25. janvārī izveidotā Humanitāro zinātĦu un 
mākslas studiju programmu padome. 
  Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā liela loma ir katedras mācībspēku diskusijām 
ar studējošiem par studiju darba norisi, pētnieciskā darba veikšanu un prakses organizāciju katedras 
līmenī. Veikto darbu izvērtēšanas procesa rezultātā tiek bagātināta studiju programmas realizācija. 
Studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums katru gadu tiek skatīts un analizēts Mākslas un 
dizaina katedrā, kam seko tā izskatīšana Humanitārās fakultātes Domē, kas sniedz savu vērtējumu 
turpmākai izskatīšanai Studiju padomē un Senātā. Šādi izveidotā sistēmā tiek iesaistītas vairākas 
lemjošās institūcijas. 

Studiju programmas īstenošanā un realizācijā ir iesaistīti docētāji no Mākslas un dizaina 
katedras, Psiholoăijas katedras, Pedagoăijas katedras Matemātikas un informātikas katedras, 
Mūzikas katedras. Studiju programmas realizācija paredzēta sadarbībā ar LPA Mākslas pētījumu 
laboratoriju, LPA Izglītības ZinātĦu institūta Mākslas izglītības centru, Grafiskā Dizaina studiju 
www.grafika. lv , lai nodrošinātu mākslinieciskās jaunrades un pētnieciskā darba kvalitatīvāku 
norisi studiju vides veidošanā. 

Kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai tiek pieaicināti nozares profesionāĜi no citām 
augstskolām: Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas, ŠauĜu Universitātes 
(Lietuva), kā arī no citām ar mākslu saistītām institūcijām: Laikmetīgās mākslas muzeja, Latvijas 
Nacionālā muzeja, Liepājas muzeja, Liepājas Teātra, Liepājas Mākslas vidusskolas.  

Studiju programmas realizācijas gaitā mācībspēkiem un maăistrantiem ir nodrošinātas 
sadarbības iespējas ar ārvalstīs realizētajām studiju programmām: ŠauĜu Universitāti Lietuvā un 
Kluž – Napokas Mākslas un Dizaina Universitāti Rumānijā, ko paredz sadarbības līgumi. 
 

 
 

3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija 

 
Diploma pielikumā pilna laika un nepilna laika studiju noslēgumā tiek norādītas šādas prasības 

profesionālā maăistra grāda iegūšanai : 
• Apgūti jaunākie sasniegumi mākslas nozares teorijā un praksē; 
•  Apgūti pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektu izstrādes un vadībzinību studiju kursi; 
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• Apgūti studiju kursus, kuri nodrošina praktiskās un radošās darbības pieredzi, kas 
nepieciešama mākslinieka profesionālai darbībai un veicina intelektuāli bagātas un radošas 
personības veidošanos; 

• Veikta prakse, kas veido izpratni par inovatīvas darbības pamatprincipiem vizuālās mākslas 
un dizaina nozarē; 

• Nokārtots Valsts pārbaudījums, kas ietver izstrādātu un aizstāvētu maăistra darbu ( 20 
KRP), kas ir zinātniska un praktiska rakstura darbs ar teorētisko un praktisko daĜu vizuālās 
mākslas jomā un ietver pētījuma ar novitātes vai praktiskā lietojuma elementiem, 
secinājumus tēžu veidā. 

 
Piezīme: Studiju programmas struktūru skatīt studiju satura un realizācijas aprakstā. 

 

4.  Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un  rezultātu 
analīze) 

Pašnovērtējuma periodā ir notikusi pēc 10 ballu skalas- saskaĦā ar IZM rīkojumu 
Nr.208,14.04.1998 ; LPA  atbilstoši katrai ballei ir izstrādāti kritēriji, kuros ietverta nepieciešamo 
zināšanu, prasmju, iemaĦu amplitūda. Vērtēšana ir sistemātiska un uz studiju programmas apguvi 
un pozitīviem sasniegumiem orientēta. 
 Studiju sasniegumu novērtēšanai ir sava specifika, tiek plānotas un organizētas darbu 
starpskates, kurās tiek izvērtēti studējošo sasniegumi semestra vidusposmā un apzināta esošā 
situācija. Tiek praktizētas tradicionālas zināšanu un iegūto prasmju pārbaudes formas kursa 
noslēgumā – sesijās (2 reizes studiju gadā ) - eksāmenu formā. Eksponēto darbu rezultātus izvērtē 
komisija, kuras sastāvā ir mākslinieki un pieaicināti profesionāĜi, kuri nodrošina mākslas studiju 
kursu norisi. 
 Vērtēšanas formas, principi un kritēriji ir aprakstīti studiju kursu programmās, tā nodrošinot 
prasību skaidrību, studējošo paškritisku izpratni par vērtējumu un motivējot studējošos pozitīviem 
studiju sasniegumiem un pašrefleksijai mākslinieciskajā jaunradē un pētniecībā. 
 

 

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

iesaistīšana pētniecības projektos) 

Studiju programmas apguve notiek individuālu un grupas konsultāciju veidā, lekcijās, semināros, 
projektu izveidē un to prezentācijā, izstrādājot patstāvīgos darbus, apliecinot savu māksliniecisko 
jaunradi un iemaĦas pētniecībā. Tiek organizētas prakses un ekskursijas. Studentu un 
mācībspēku sadarbības efektivizēšanai līdzās auditoriju darbam vai citām kontaktnodarbībām 
tiek praktizēta saziĦa virtuālā vidē. Studiju programmas realizācijas gaitā lekcijas, semināri, 
prakses, patstāvīgās studijas un citas studiju formas tiek plānotas tā, lai padziĜinātu izpratni par 
norisēm mākslā, sekmētu māksliniecisko jaunradi un motivētu profesionālo izaugsmi. Liela 
nozīme ir studējošo patstāvīgajam individuālajam darbam. Tas tiek plānots un aprakstīts, 
izstrādājot studiju kursu programmas. Patstāvīgās individualizētās studijas sekmē dažādu resursu 
izmantošanas iespējas: zīmētavas, gleznotavas, datorklases, bibliotēkas.  

Būtisku ietekmi uz studiju darbu atstāj Mākslas un dizaina katedras katru gadu organizētie 
Starptautiskie Simpoziji mākslā (2006.,2007.,2008.). Simpozijs saturiski iekĜauj teorētisko 
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pētījumu lasījumus, diskusijas par mākslā un dizainā aktuālām jomām un praktisku darbu 
veikšanu plenērā. Simpozija noslēgumā veiktie darbi tiek eksponēti noslēguma izstādē. Minētais 
pasākums vieno māksliniekus - pedagogus no ŠauĜiem, KauĦas un Klaipēdas (Lietuva), 
Eskilstūnas (Zviedrija), Darmštates (Vācija), Rīgas un Liepājas. Arī studējošos ir plānots iesaistīt 
Simpozija norisē 2008.gadā prezentēt darbus pētniecībā un mākslinieciskajā jaunradē. 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā jaunrade un zinātniski pētnieciskā darbība noris domājot 
par izglītotas un radošas personības pilnveidošanas iespējām.Studiju procesā savu ietekmi atstāj 
docētāju un studējošo iesaistīšanās ar mākslas izglītību saistītos projektos, konferencēs, 
semināros, diskusijās un cita veida pasākumos. 

Pašnovērtējuma periodā ir notikusi docētāju un studējošo darbu izstāde „Kaligrāfija” ŠauĜu 
(Lietuva) mākslas galerijā „Laiptai” (2008), docētāji un studējošie ir piedalījušies: 

• Projektā - Plenērā „ Gleznotājam Robertam Stārostam 100”, GrobiĦā, (2008), 
•  Starptautiskā Plenērā – Simpozijā „Švelnus Vejas” (Samtainais Vējš)  Šventajā (Lietuva),  

docētāji: Mg. art. A. KĜaviĦš, Mg. art. A.Millers, Dr. paed. I. Klāsone (2007) un 1. kursā 
studējošie; 

• Starptautiskā konferencē un izstādē „No Lielvārdes jostas līdz mūsdienu dizainam” Rīgā 
(2007); 

• Projektā „Karjeras izvēles iespējās mākslā un mūzikā“ docētāji: Mg. art. Aldis KĜaviĦš, Mg. 
art. Andris Millers, Dr. paed. Inta Klāsone; studējošie: Jānis SlaidiĦš, Aivars Rozenbahs, 
(2007); 

• ESF profesionālās pilnveides tālākizglītības kursos „Mākslas un dizaina izglītība”, 
A.Rozenbahs, J. SlaidiĦš, (2007.); 

• Seminārā par mākslas izglītības problēmām „Mākslas un dizaina izglītība”, “Zelta 
griezums”, Liepāja, (Mg. art. A. KĜaviĦš, Dr. paed. I. Klāsone, Mg. art. A. Millers,  
studējošie J. SlaidiĦš, A. Rozenbahs), starptautiskā konferencē „Jaunie mēdiji un mākslas 
izglītība” (Dr. art. A. Druvaskalne-Urdze, Mg. art. A. KĜaviĦš, Mg. art.Dz. VīriĦa, Dr. paed. 
I. Klāsone), seminārā “Gudro audumu izaicinājums”, Rīga (Dr. art. A. Druvaskalne-Urdze), 
Mg. art. A. KĜaviĦš, Dr. paed. I. Klāsone).  

Viena no nozīmīgākajām studiju programmas sastāvdaĜām ir prakse. Tās organizācija, saturs, 
mērėis un uzdevumi, darba formas un aizstāvēšanas procedūra tiek plānota, Ħemot vērā maăistrantu 
teorētisko un praktisko sagatavotību konkrētajā studiju posmā mākslā. Prakses ir jāaizstāv, 
prezentējot savus darbus, atspoguĜojot mākslinieciskās jaunrades virzību. Kā viena no prakses 
sastāvdaĜām ir izstāžu un ekspozīciju iekārtošana. Pašnovērtējuma periodā var atzīmēt šādu izstāžu 
iekārtošanu:  

• Izstādes iekārtošana – Rīgā, Andrējsala. Dizains. Nākotne. (2007.) - A. Rozenbahs, 
J.SlaidiĦš, S. Spirăe – Sēne; 

• Tematiskas izstādes iekārtošana Liepājas okupācijas muzejā (2007.) – visi 1. kursā 
studējošie; 

• Studentu fotoizstādes organizēšana un realizēšana „Es skatos Latvijā” (2007.);- 
A.Rozenbahs; 

• Spīdolas skolas mākslas darbnīcu organizācija un dalībnieku izstādes iekārtošana”...Mirklis 
nejaušības...”Jelgavā, (2008), maăistrante D. Lējēja; 

• Madonas Valsts ăimnāzijas 7. - 9. klases skolēnu zīmējumu izstādes iekārtošana Madonas 
Valsts ăimnāzijas bibliotēkā, (2008), maăistrante D. Lējēja; 

• Lazdonas pamatskolas 3. - 9. klases skolēnu balto darbu izstādes iekārtošana "Zīmes" 
Lazdonā, (2007.), maăistrante D. Lējēja,  

• Dalība konkursizstādes iekārtošanā "Mēs pret globālo sasilšanu" Rīgā, (2007.), maăistrante 
A. Zīverte.  

Studējošie arī individuāli ir piedalījušies izstādēs un plenēros: 
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• Grafikas izstādē ToruĦā ( Polija ), (2008), maăistrante D. Lējēja; 
• Izstādē „ Esi sveicināta, Saule!” Liepājā, ( 2007.), maăistranti G.Brumsons, A. Rjabkovs, 
• Liepājas fotostudijas 50 gadu jubilejas izstādē (2007.), (maăistrants Ă.Brumsons); 
• Segu izstādē "Vasaras rietēšana"(2007.), maăistrante A. Zīverte; 
• Izstādē „Pavasaris”(2008.), maăistranti S. Spirăe – Sēne, Ă.Brumsons); 
• Plenērā „Aizputes palete” , maăistrants G. Brumsons, (2007.); 
• Mākslas dienās „mākslas nārsts” Kuldīgā , maăistrants G. Brumsons, (2007.); 
• Mākslas dienās Druvas vidusskolā-"...Runā, ka Māksla pieder tautai", maăistrante 

A.Zīverte, (2007.); 
Var atzīmēt arī iesaistīšanos cita veida ar mākslu un dizainu saistītos pasākumos: drukāto 
materiālu dizaina un maketu izveidē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā, maăistrante 
I.ReĦăe, (2007.,2008.); Scenogrāfijas izveidi - scenogrāfija Druvas amatierteātra izrādei 
H.Raudseps "MārtiĦciems",maăistrante A.Zīverte, (2007.); Meistardarbnīcu vadīšanu - 
meistardarbnīcas darbā ar ăipsi, zīdu un stiklu Jelgavā, maăistrante D. Lējēja, (2007.); 
Zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā - B.KrūmiĦa, Mākslas iztādes - viena no jauniešu 
izpausmes formām Jelgavas Spīdolas ăimnāzijā", ZPD konference Vidzemes augstskolā, 
vadītāja maăistrante D. Lējēja, (2008.). 

 Minētais padziĜina un bagātina studiju programmas praktisko īstenošanu dažādu darba 
formu izmantošanā. Iesaistīšanās kopējos projektos, plenēros un  semināros veicina akadēmiskā 
personāla un studējošo dialoga veidošanos jaunrades darbā un pētniecībā.  

 
 
 

6. Programmas perspektīvais novērt ējums 
 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās  izglītības standartam 
           Studiju programma izstrādāta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, LR MK 
noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 
( IV daĜa „Maăistra programmas obligātais saturs”). 
             Studiju programmas atbilstība MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” par maăistra programmas obligāto saturu 
raksturota tabulā Nr.  
 

Tabula Nr.1 

MK noteikumi nosaka Profesionālā maăistra studiju programma 
Kopējais studiju ilgums profesionālās 

augstākās izglītības maăistra grāda ieguvei ir 
vismaz 5 gadi 

Izstrādātā studiju programma atbilst 
noteiktajiem MK noteikumiem par  kopējo 

studiju ilgumu profesionālās augstākās 
izglītības maăistra grāda ieguves studiju 

ilgumu vismaz 5 gadi,  jo ir 5,5 gadi pilna 
laika studijās un 6 gadi nepilna laika studijās: 

2. līmeĦa profesionālās bakalaura  studiju 
programmas „Māksla „ un „Datordizains”  
ilgums 4 gadi pilna laika studijās, 4,5 gadi 

nepilna laika studijās  
Maăistra programmas apjoms ir noteikts 

vismaz 40 kredītpunkti  
Ir 60 kredītpunkti: 

 
Jaunāko sasniegumu apguvei nozares teorijā 
un praksē ir noteikti vismaz 7 kredītpunkti 

Ir 7  kredītpunkti: 
Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un 

praktiskie aspekti– 3 
Laikmetīgā māksla - 2 

Mākslas filozofija un izglītība– 2 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, Ir  5 kredītpunkti: 
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projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursiem ir noteikti vismaz  

5 kredītpunkti: 

Kultūras menedžments– 3 
Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloăija - 2 
Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursiem 

ir noteikti vismaz 2 kredītpunkti 
Ir  2 kredītpunkti:    

Personības attīstības teorijas– 2 
Praksei ir nepieciešami vismaz 6 

kredītpunkti: 
Ir 6 kredītpunkti: 

( prakses uzdevumos ir iekĜautas prasības 
veikt pētniecisko darbību ) 

Valsts pārbaudījuma izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai ir noteikti vismaz  

20 kredītpunkti 

Ir       
20 kredītpunkti maăistra darba izstrādei un 

aizstāvēšanai 
Pēc maăistra programmas apguves piešėir 

profesionālo maăistra grādu nozarē, 
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā 

 
Profesionālā maăistra grāds mākslā 

 
 

6.2 Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
Studiju programmai „ Māksla ” ir veikta darba devēju aptauja, kurā piedalījās Latvijas 

Nacionālā Muzeja, Liepājas pilsētas Muzeja speciālisti, Liepājas Mākslas vidusskolas Projektu 
koordinatore, Mākslas galerijas „Promenāde” projektu menedžere, Liepājas pilsētas un rajona 
Vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītājas, Liepājas pilsētas un Liepājas rajona vizuālās 
mākslas skolotāji .  

Darba devēji tika aicināti: 1) izteikt viedokli par studiju programmas kursu aprakstiem,  
2) atbildēt uz jautājumu, kādas prasmes būtu jāiegūst šīs studiju programmas absolventiem. 
Izvērtējot aptaujas rezultātus, izkristalizējās šādi aspekti: 
- absolventiem ir jāprot mērėtiecīgi iekĜauties Valsts kultūrpolitikas izvirzīto 

vadlīniju realizācijā; 
-  māksliniekiem ir jāizprot Latvijas kultūras mantojuma nozīme jaunatnes 

izglītošanā; 
- nepārtraukti jāpilnveido sava mākslinieciskā meistarība un jāiesaistās jaunrades 

projektos, līdztekus piedaloties un organizējot mākslas darbu izstādes; 
- māksliniekiem ir jābūt izpratnei par novatoriskā un tradicionālā vietu kultūrā un 

mākslā, kā arī jāpiemīt prasmēm šo izpratni integrēt sabiedrībā. 
Uzsvērta šādas studiju programmas un absolventu ar profesionālo maăistra grādu mākslā 

nepieciešamība un nozīme inteliăentas sabiedrības un pilnvērtīgas kultūrvides veidošanā. Studiju 
programmas saturā tiek saskatīts labs attīstības potenciāls un sadarbības iespējas regulārā dialogā 
par aktualitātēm vizuālās mākslas jomās.  

Maăistra grādu ieguvušie radošie profesionāĜi nodrošinās sociālās vides estētisko kapacitāti 
un harmonizāciju mūsdienu sabiedrības dinamiski mainīgajā vidē, līdz ar to, sadarbojoties 
publiskajam, privātajam un nevalstiskajam sektoram tiks nodrošināta estētisko ideju inovāciju 
īstenošana un publiskošana, mākslas integrācija sabiedrībā. 

 
 

6.3 Salīdzinājums ar vismaz divām ES dalībvalstu studiju programmām 
Nozīmīgu pieredzi var iegūt analizējot maăistra studiju programmu „Vizuālā izglītība”, kas tiek 

realizēta sadarbojoties Somijai, Vācijai, Nīderlandei. Trīs partneraugstskolās, nosakot konkrētus 
darbības mērėus un uzdevumus tiek realizēts paredzētais studiju process, kas ietver šādus blokus: 
informācijas tehnoloăijas (Hamburga ), Mākslas un Dizaina metodoloăija (Helsinki) un rezultātu  
prezentācijas iespējas (Roterdama). 
  Līdzīgais studiju programmas saturā salīdzinoši ar LPA izstrādāto programmu ir mākslas, 
informācijas tehnoloăiju un prezentācijas jomu vienotība. Atšėirīga ir studiju procesa realizācija: 
starpvalstu maăistra studiju programmas realizācijas pamatā ir videokonferences, projekti, video 
dokumentēšana, semināri, diskusijas, e-sarakste.  
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Studiju programmu veido 120 ECTS (1KRP=1,5 ECTS).  
 

Tabula Nr.2 
Vizuālā izglītība 

(Helsinku Mākslas un Dizaina universitāte 
- Hamburgas Universitāte - Holandes 

Universitāte) 

Māksla 
 

( Liepājas Pedagoăijas akadēmija ) 

Prakse nozarē Prakse 
Pētījumu metodes Mākslas un dizaina pētījumu metodoloăija 
Maăistra darba tēzes  Mākslas un dizaina pētījumu metodoloăija 
Helsinku Mākslas un Dizaina 
universitāte  

 

Mācību priekšmets Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloăija, Darbnīcas 

Vizuālā māksla Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un 
praktiskie aspekti, Darbnīcas 

Autortiesību pamati Kultūras menedžments 
Maăistra darba tēzes Mākslas un dizaina pētījumu metodoloăija 
Hamburgas Universitāte  
Hipervide  
Mēdiju teorija Multimediji 
Zināšanu dizains Mākslas un dizaina pētījumu metodoloăija 
Maăistra darba tēzes Mākslas un dizaina pētījumu metodoloăija 
Holandes Universitāte - Roterdama  
Projektu vadība Kultūras menedžments  
Vadības pamati Kultūras menedžments  
Virtuālās mācīšanās vides sasniegumu 
dizains 

Multimediji 

          
 Studiju programma apliecina veiksmīgu pieredzi kā realizēt un nodrošināt veiksmīgu studiju 
procesu starpvalstu sadarbībā. 
 
         Oslo Nacionālajā Mākslas Akadēmij ā ( Norvēăija ) maăistra programma mākslā tiek 
realizēta 120 ECTS ((1KRP=1,5 ECTS) apjomā. Studiju programmas struktūru veido trīs sadaĜas: 
teorētiskie studiju kursi un semināri, kuri ir ekvivalenti 24 ECTS; prakse mākslā – 60 ECTS; 
teorētisks darbs maăistra darba tēžu izstrādei – 36 ECTS. Studiju procesā studentiem ir iespēja 
izvēlēties veikt teorētisku pētījumu vai izstrādāt darbu praktiski. Izpētes darbam ir paredzēts ne 
mazāk kā 30 ECTS un, savukārt, nedrīkst pārsniegt 60 ECTS. Studiju programmā ir paredzēts 
līdztekus praktiskam darbam izstrādāt arī darba teorētisko daĜu. Studiju programma paredz 
padziĜinātas studijas mākslas teorijā, glezniecībā, tēlniecībā – instalāciju veidošanā, foto mākslā un 
digitālajā mākslā, vairāku mākslas jomu mijiedarbību. Atšėirība ar LPA izstrādāto studiju 
programmu: plašais specializāciju spektrs.  
 
 

Tabula Nr.3  
 TEORIJA  PRAKSE M ĀKSLĀ MAĂISTRA DARBA 

IZSTRĀDE 
1.studiju 
gads 

Teorētiskie semināri 2x6 
ECTS 

Darbs studijā, 
individuālās 

konsultācijas. 
 Dalība izstādēs. 

Informācijas apkopojums 
par piedalīšanos  

Pētījuma priekšmeta 
izvēle, rezultāts, īss 
pētījuma satura izklāsts, 
pētnieciskais darbs. 
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pasākumos, radošās 
darbnīcās, plenēros, 

simpozijos, u.c. 
2.studiju 
gads 

Teorētiskie semināri 2x6 
ECTS 

Darbs studijā, 
individuālās 
konsultācijas. Dalība 
izstādēs. Informācijas 
apkopojums par 
piedalīšanos  pasākumos, 
radošās darbnīcās, 
plenēros, simpozijos, u.c. 
Noslēguma izstāde. 

Pētnieciskais darbs. 
Prezentācija. 

ECTS 24 60 36 
 
 
Līdzīgais ar LPA izstrādāto studiju programmu ir tās realizācija: līdztekus praktiski izstrādātam 

darbam izstrādāt arī darba teorētisko daĜu un pielietotās darba formas - darbs studijās, dalība 
vizuālās mākslas izstādēs un cita veida mākslas pasākumos. 
 

Mākslas maăistra grādu ir iespēja iegūt Mākslas un Dizaina Universitātē Kluž – Napokā 
(Rumānija ), kurā studiju ilgums ir 2 gadi . Studiju programmas struktūru veido specializētie un 
starpdisciplināro pētījumu studiju kursi, obligātie studiju kursi specializācijā un brīvās izvēles 
studiju kursi. Piedāvātie studiju kursi Mākslas un Dizaina Universitātē Kluž – Napokā (Rumānija) 
saturiski ir iekĜauti arī LPA izstrādātajos studiju kursos. To atspoguĜo tabula Nr. 4 

 
Tabula Nr.4 

Kluž – Napokas Mākslas un 
Dizaina Universitāte 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Teorētiskie studiju kursi  
Mākslas darba ontoloăija Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 

aspekti 
Mākslas filozofija un izglītība 

Mūsdienu kreativitātes analīze 
un fenomens 

Laikmetīgā māksla 
Personības atīstības teorijas 

Vizuālās mākslas darbu 
konceptuāla uztvere 

Mākslas filozofija un izglītība 
Izstādes un ekspozīcijas 

Mākslas darbu prezentācija 
starptautiskā kontekstā 

Kultūras menedžments  
Izstādes un ekspozīcijas 

Vizuālā semiotika Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 
aspekti, Darbnīcas 

Komunikācija un valoda Kultūras menedžments , Starpkultūru saskarsmes 
teorētiskie un praktiskie aspekti 

Forma  Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 
aspekti, Darbnīcas 

Žests Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 
aspekti, Darbnīcas 

Arhetips  Mākslas filozofija un izglītība 
Simbols Mākslas filozofija un izglītība 
Māksla un literatūra Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 

aspekti 
Multikultūras izpausme mākslā Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 

aspekti 
Mākslas darbu attēlošanas Mākslas filozofija un izglītība 
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retorika 
Tēla veidošanas apstrāde Multimediji 

   
 
 

7. Studējošie 
 

7.1. Studējošo skaits programmā – 9 
 
7.2. Pirmaj ā studiju gadā imatrikul ēto skaits – 9 
 
7.3. Absolventu skaits – nav 

 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze: 
Tā kā studiju programmā “ Māksla “ LPA vēl nav absolventu, tad var raksturot tikai situāciju, 

kas veidojas, aptaujājot studējošos pēc sesijām. Aptaujas un anketēšanu organizēja studiju 
programmas direktors, kursu docētāji, ietverot jautājumus par mācībspēku gatavību darbam, studiju 
kursa mērėu un uzdevumu izskaidrošanu, docēšanas metodisko praksi, darba disciplīnu, patstāvīgā 
darba organizēšanu, prakšu organizēšanu, pieejamo literatūru, u.tml.  

Aptauju apkopojumā atklājas, ka izvēlētā studiju programma pilnīgi apmierina un daĜēji 
apmierina. Par studiju programmas izvēli studējošie ir atbildējuši, ka tā ir iespēja paplašināt 
redzesloku un padziĜināt savu profesionālo varējumu izvēlētajā vizuālās mākslas un dizaina jomā. 
Programma tiek vērtēta kā interesanta un, ka iegūtais noderēs darbā un turpmākai mākslinieciskā 
darbībā. Informāciju pētnieciskā darba veikšanā lielākā daĜa maăistrantu iegūst bibliotēkās. Tā kā 
studiju procesa organizācija ir pilna un nepilna laika studijās, tad nepilna laika studējošie izmanto 
dzīvesvietai tuvākās bibliotēkas.  

Procentuāli liel ākais maăistrantu skaits uzskata, ka patstāvīgā darba apjoms ir pietiekošs, 
divas atbildes apliecināja, ka ir par daudz.  

 Atbildes liecina, ka procentuāli liel ākais studentu skaits uzskata, ka studiju procesa 
nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem ir apmierinošs un daĜēji apmierinošs. 
Maăistrantiem ir interese par studiju iespējām ārvalstīs, bet izmantot piedāvātās iespējas ierobežo 
aizĦemtība darbā.  

 
 7.5 Absolventu aptaujas un to analīze – studiju programmā vēl absolventu nav. 

 7.6 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Pašnovērtējuma periodā noturīga ir bijusi ieinteresētība programmas kvalitatīvā attīstībā. 
Studējošie ietekmē studiju procesu sadarbojoties un informējot par problēmām programmas 
direktoru, fakultātes dekāni.  

Studiju procesa kvalitāti un elastīgu realizāciju lielā mērā ir noteikusi studējošo iesaistīšana 
studiju procesa jautājumu apspriešanā un novērtēšanā. Studiju programmas novērtēšanas posmā 
funkcionēja divi sadarbības veidi: diskusijas ar studiju programmā iesaistītiem docētājiem, studiju 
programmas direktoru, fakultātes vadību un studentu aptaujas. Tiek analizēts studējošo veiktās 
prakses pašnovērtējums un ar to tiek sabalansēts studiju un prakses saturs. 

 

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits – 18 
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 

Studiju programmu īsteno galvenokārt Mākslas un dizaina katedras mācībspēki, kuru vidū ir 
pilsētā un valstī pazīstami mākslinieki, nodrošinot vizuālās mākslas studiju kursus. Docētāju 
profesionālā un zinātniskā kvalifikācija ir atbilstoša studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. 

Matemātikas un informātikas katedras pasniedzēji ir iesaistīti multimediju tehnoloăiju 
studiju kursu nodrošināšanā, Psiholoăijas katedras un pedagoăijas katedras docētāji ir iesaistīti 
psiholoăijas un jaunrades studiju kursu nodrošināšanā. 

Studiju programmas realizācijā ir paredzēts iesaistīt LPA Mākslas pētījumu laboratoriju, 
LPA Izglītības ZinātĦu institūta Mākslas izglītības centru, Grafiskā Dizaina studiju www.grafika.lv, 
Mākslas galeriju „Promenāde”, Liepājas muzeju. Atsevišėu studiju kursu docēšanai tiek pieaicināti 
nozares profesionāĜi no citām augstskolām Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras 
akadēmijas, ŠauĜu Universitātes (Lietuva), Laikmetīgās mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā 
muzeja, Liepājas Teātra, Liepājas Mākslas vidusskolas. 

 
8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku radošais un zinātniskais potenciāls ir pietiekams, 
lai nodrošinātu studiju programmas sekmīgu realizāciju. 

Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 4 zinātĦu doktori, no tiem 2 doktori mākslā, 1 
doktors pedagoăijā, 1 doktors psiholoăijā, 2 asociētie profesori un 2 profesori. 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem 6 gadiem: 

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem 6 
gadiem ir saistāma ar šādiem aspektiem:: 

1. Docētāju iesaistīšanās ārvalstu pieredzes apgūšanā radošās un profesionālās pieredzes 
pilnveidei vizuālajā mākslā un dizainā ( docētājas Mg. art. Dz. VīriĦa, Mg. paed. D. Ăibiete  
Dr. paed. I. Klāsone 2008., 2009. g. ir plānojušas izmantot SOCRATES / ERASMUS 
stipendiju); 

2. Docētāju iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā darbā semināros, konferencēs, kongresos, 
simpozijos vizuālajā mākslā un dizainā (studiju programmā iesaistītie docētāji visu laika 
periodu); 

3. Docētāju dalība maăistra darbu aizstāvēšanas procesā radniecīgajās studiju programmās ( ir 
plānota profesora A. KĜaviĦa iesaistīšanās ViĜĦas Mākslas akadēmijas Klaipēdas filiālē 
(Lietuva,) maăistra darbu aizstāvēšanas procedūrā); 

4. Docētāju dalība izstādēs un personālizstāžu organizācija vizuālajā mākslā un dizainā (studiju 
programmā iesaistītie docētāji visu laika periodu); 

5. Docētāju iesaistīšanās Starptautisku Simpoziju - Plenēru norisēs ārvalstīs un Latvijā ( ir 
plānota profesors A. KĜaviĦa dalība Starptautiskā plenērā Eskilstūnā (Zviedrija), un studiju 
programmā iesaistīto docētāju dalība Mākslas un dizaina katedras organizētajā ikgadējā 
Starptautiskā Simpozijā 2008. g. par tēmu – Klusā daba, 2009.g. – Portrets);  

6. Iesaistīšanās projektu darbā vizuālajā mākslā un dizainā. 
 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

Studiju programmā iesaistīto docētāju jaunrades sasniegumi galvenokārt tiek atspoguĜoti 
eksponējot darbus izstādēs. Pašnovērtējuma periodā vairāki docētāji ir organizējuši 
personālizstādes: 

• Profesors, Mg. art. A. KĜaviĦš „ Ejot neatskatos” (2008.);  
• Mg. paed. D. Ăibiete „Saule Ventmalā”,  (2007.), Skrundā; 
• Mg. paed. I. Deăe „Gadalaiku atspīdumi”(2007.),Ventspilī, Piejūras brīvdabas muzejā ; 
• Mg. art. A. Millers „H2O + (...) = ?!” (2007.),Liepājā, Promenādes mākslas galerijā, 
• Mg. art. A. Millers „ Retrospekcija”(2008.), ŠauĜu mākslas galerijā „Laiptai”, (Lietuva); 



 16

• Dr. art. A. Druvaskalne – Urdze „Rozā suns un x ceĜi”  (2007.), J. Rozentāla Saldus vēstures 
un mākslas muzejā. 

Docētāji ir piedalījušies izstādēs, plenēros – izstādēs:  
• Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas un darbmācības katedras docētāju darbu izstādē 

ŠauĜu Universitātes mākslas galerijā „Laiptai” ( Lietuva): Mg. paed. N. Vilmane, J. SlaidiĦš, 
A. Rozenbahs, Dr. paed. I.Klāsone, Mg. art. A. Millers, Mg. art. A. KĜaviĦš, Mg. art. Dz. 
VīriĦa; 

• Liepājas mākslinieku kopizstādē „Esi sveicināta saule! Ave sol!”-Dr. art. A. Druvaskalne – 
Urdze, (ir saĦemta žūrijas prēmija par netradicionālu tēmas risinājumu); 

• Fotoizstādē „Izredzētā zeme”, eksponēšana Jelgavā, Aizputē – Mg. paed. N. Vilmane; 
• Fotostudijas ceĜojošā izstādē Liepājā, Aizputē, Saldū - Mg. paed. D. Ăibiete; 
• Starptautiskā gleznotāju plenērā „Marīna 2007” Liepājā - Mg. art. A. Millers, Mg. art. A. 

KĜaviĦš; 
• Dalība Starptautiskā plenērā – simpozijā Šventajā ( Lietuva), „Švelnus vejas”, (2007.) -  Mg. 

art. A.Millers, Mg. art. A. KĜaviĦš, Dr. paed. I.Klāsone; 
• Dalība Starptautiskā plenērā Eskilstūnā ( Zviedrija), (2007.) - Mg. art. A. KĜaviĦš; 
• Dalība Starptautiskā plenērā – simpozijā Šventajā ( Lietuva),– Kaligrāfija,  (2007.) - Mg. 

art. A.Millers, Mg. art. A. KĜaviĦš, Dr. paed. I.Klāsone; 
• Dalība Starptautiskā plenērā un izstādē ŠauĜu mākslas galerijā „Laiptai”( Lietuva), (2007.) - 

Mg. art. A. Millers, Mg. art. A. KĜaviĦš; 
Akadēmiskā personāla jaunrade pašnovērtējuma periodā ir bijusi saistīta arī ar cita veida darbību 
mākslas jomā:  

• Žurnāla vāka dizaina izveide žurnālam HELIKONS un E. TauriĦa grāmatai „KaraĜa spārni” 
- Mg. art. A. KĜaviĦš; 

• Režija, scenogrāfija un līdzdalība E. TauriĦa viencēliena FNF uzvedumā rakstnieka jubilejas 
reizē - Mg. art. A. KĜaviĦš; 

• Scenogrāfija izrādei Zvanu solo Liepājas teātrī - Mg. art. A. KĜaviĦš; 
• Scenogrāfija izrādei „ Ėipars, pipars” „Teātris TT” - Mg. art. A. KĜaviĦš; 
• Studentu etnogrāfiskās prakses materiālu apkopojums izstādē no Baltinavas muzeja fondiem 

un privātīpašumā esošiem materiāliem – Mg. paed. N.Vilmane. 
Līdztekus mākslinieciskās jaunrades darbam docētāji iesaistās zinātniski pētnieciskajā 

darbībā, piedalās semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs. Pašnovērtējuma periodā 
pētījumu rezultāti ir atspoguĜoti docētāju referātos zinātniskajās konferencēs: 
• „5th International JTET Conference”, Debrecena (Ungārija), 2007.g., Referāta nosaukums: „ 

Art Education in Latvia: Historical Background and Nowadays”(Dr. paed. I. Klāsone); 
• „ Spring University. Changing Education in a Changing Society”, Klaipēda (Lietuva). 

Referāta nosaukums: „ Role del’art plastique dans le processus de formation des 
professeurs”2007.g.,(Dr. paed. I. Klāsone); 

• “New media and art education” (“Jaunie mediji un mākslas izglītība”), Liepāja,2007.g., Referāta 
nosaukums: „Shaping a model: New Media Art Education in Liepaja.”, (Dr. art. A. 
Druvaskalne-Urdze ); 

• „Starptautisko kultūras projektu īstenošanas prakse. Problēmas un risinājumi”, 2007.g., 
Referāta nosaukums: „Kurzemes mākslas masāža. PērĜu kaisīšana vai tradīcijas 
reanimēšana”,  ( Mg. art. S. Mazika); 

• “New media and art education”, (“Jaunie mediji un mākslas izglītība”), Liepāja, 2007., 
Referāta nosaukums:”The Role of New Media in the Development of New Media 
Instituciolal Forms in Latvia within Last Decade”, ( Mg. art. S. Mazika);  

• "Mākslas institūciju loma gentrifikācijas procesos", Rīga, 2007.,  Referāta nosaukums: 
„K@2 in the context of New Institutionalism”, (Mg. art.S. Mazika) 
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• Dalība diskusiju blokā piedalījās starptautiskā semināru programmā „Working in Public: 
Art, Practice and Policy”, Glāzgovas Laikmetīgās mākslas centrā, 2007.g., ( Dr. art. A. 
Druvaskalne-Urdze); 

• Dalība konferencē „Art & Artistic Research”  Rīgā, LMA, 2007. g.,  (Dalība diskusiju 
blokā, Dr. art. A. Druvaskalne-Urdze ); 

• Dalība konferencē „Re:place”, Berlīnē, 2007.g., ( Mg. art. S. Mazika). 
Docētāju pētījumi ir arī iestrādāti izdotajās publikācijās:  
• Druvaskalne-Urdze A. (2007)Shaping a Model: New Media Art Education in Liepaja./ 

ModeĜa veidošana: jauno mediju mākslas izglītība // Jaunie mēdiji un mākslas izglītība. 
Starptautiska zinātniska konference. Programma un tēzes. Liepāja, 35.-38. lpp. 

• Kl āsone I. (2007) Creative thinking in making new products.// Jaunie mēdiji un mākslas 
izglītība. Starptautiska zinātniska konference. Programma un tēzes. Liepāja, 51. – 52.lpp. 

• Mazika S. The Role of New Media in the Development of New Media Instituciolal Forms 
in Latvia within Last Decade./ Jauno mediju loma jaunu institucionālo formu attīstībā 
pēdējo desmit gadu laikā Latvijā. // Jaunie mēdiji un mākslas izglītība. Starptautiska 
zinātniska konference. Programma un tēzes. Liepāja, 49.-50.lpp. 
Kl āsone I. (2007) Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Dizaina studija. Dizaina skola, 2. 
Kl āsone I. (2007) Role de l’art plastique dans la processusde formation des professeurs. 
Spring University. Changing education in a changing society. ATEE. Klaipeda University, 
Lithuania, 108. – 113. lpp. 
Kl āsone I. (2007) Art Education in Latvia: Historical Background and Nowadays. (iesniegts 
publik.) referāts:  5th International JTET conference May 30 – June 2, 2007, Debrecen, 
Hungary – 9 lappuses. 
Kl āsone I. (2007) Mākslas audzinošā loma vēsturiskā skatījumā Latvijā.// TEORIJA UN 
PRAKSE, V, Liepāja, 360. – 366.lpp. 
Kl āsone I. (2007) Mākslas izpratnes veidošana zīmēšanas stundās Latvijā 1920. – 1930. 
gados. (iesniegts publik.) referāts 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē SABIEDRĪBA 
UN KULTŪRA. CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ , Rakstu 
krājums. Liepāja– 7 lappuses. 
Profesors A. KĜaviĦš strādā pie grāmatas „ Glezniecība” iesniegšanas izdevniecībā.  

 
 
 
 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli tehniskais un 

metodiskais nodrošinājums) 
 

Pilna laika  
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem vienai pilna laika profesionālā maăistra 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 . 1,5 + 145,50 
kur 
Fs - studiju programmas valsts dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (Ls) vienam par valsts 
finansējumu studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2008. gadā 1267,20 Ls); 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā koeficenta 
vērtība mākslas izglītības tematiskajā jomā 2008. gadā 3,297); 
1,5 - studiju izmaksu koeficentu vērtība maăistra studiju programmām; 
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas profesionālā maăistra 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) ). 
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Fs =  44,641250,1455,1297,320,1267 =+⋅⋅  (Ls/studentu) 
Piešėirtais valsts dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem apjoms konkrētajā studiju gadā var 
palielināties atkarībā no Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā: 

- studiju vietas bāzes izmaksu apmēra 2009. gadam; 
- Pārrēėina koeficenta palielinājuma 2009. gadā. 

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 profesionālā maăistra 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 . 1,5 + 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 =   44,62765,95,1297,320,1267 =+⋅⋅  (Ls/studentu) 
 
Nepilna laika 
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam 
Nepilna laika profesionālā maăistra 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 . 1,5 . ¾ + 9,5 
kur 
Is - studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam; 
¾ - studiju izmaksu koeficentu vērtība nepilna laika studijās; 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu gadā. 

Is =   70,47095,9
4

3
5,1297,320,1267 =+⋅⋅⋅  (Ls/studentu) 

Studiju programmai 2008. / 2009. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna laika studijās ir 1330 
Ls/ gadā, nepila laika studijās 1000 Ls/gadā. Studiju maksa noteikta, ievērojot Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju maksas noteikšanas principiem LPA”, kas apstiprināts 
2007.gada 26. februārī un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 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 Pedagoăijas akadēmijas Senāta 
lēmumam „Par studiju maksu un maksas pakalpojumu noteikšanu 2008./2009. studiju gadam”, kas 
apstiprināts 2008.gada 25. februārī. 
 
Materi āli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

Studiju programmas nodrošināšanā tiek izmantotas Mākslas un dizaina katedras telpas 
mākslinieciski radošai darbībai meistardarbnīcās, Grafiskā Dizaina studijas aprīkojums LPA studiju 
korpusā Kuršu ielā 20, Matemātikas un Informātikas katedras materiāli tehniskā bāze studiju kursu 
nodrošināšanai multimēdiju tehnoloăijās LPA studiju korpusā Lielā ielā 14, LPA Izglītības ZinātĦu 
Institūta Mākslas izglītības centrs konferencēm, semināriem, diskusijām. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ir atbilstoša materiālā bāze, lai realizētu studiju programmā 
noteikto mērėi un uzdevumus. LPA studiju korpusā Kuršu ielā 20 ir 4 telpas teorētisko studiju 
kursu apgūšanai, darbnīcas vizuālās mākslas meistardarbnīcās realizējamo studiju kursu 
nodrošināšanai grafikā un glezniecībā, stendi veikto darbu eksponēšanai. Studiju procesā ir iespēja 
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izmantot 46 mazos molbertus un 20 lielos molbertus. Grafikas darbu veikšanai ir iespēja izmantot 
oforta un estampa presi. 

LPA studiju korpusā Lielā ielā 14 studiju procesā ir iespējas izmantot multimediju centru, 
kurā ir:  

• 2 MAC datori, 
•  3 PC datori, no kuriem 3 (2 PC un 1 MAC) tiek izmantoti Nelineārai video 

apstrādei, 
•   Pārējie tiek izmantoti animācijas, 2D un 3D grafikas apstrādei.  

Studiju programmas sekmīgai realizācijai un attīstībai ir iespēja izmantot: 
• Videokameras MniDV – 3gab.  
• Digitālos fotoaparātus – 5 gab., 
• Mikrofonus – 5 gab. ( 2-radio, 3- ar vadu), 
• Mikšerpultis skaĦas ierakstīšanai datorā vai apkalpot video konferenci, 
• Mikšerpulti video ( video ierakstīšanai datorā, magnetafonā, izmantot video 

konferencēm). 
 LPA ir optimāls, mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais un informatīvais nodrošinājums- 
bibliotēka ar abonementa un starpabonementa iespējām, periodikas lasītava ar kopēšanas iespējām, 
datorlasītava ar šādām datu bāzēm: Lursoft - LETA’, Nozare.lv, NAIS  EBSCO, Eiropa.lv, Latvijas 
Vēstnesis, Rīgas Laiks,  Rubricon ProQuest, SAGE, ScienceDirect, Science Online, SpringerLink, 
SIAM Journal Online, Britannica Online Academic Edition. 

 LPA ir Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, kas ir publiski pieejams virtuālais 
katalogs, kurš nodrošina lietotājiem iespējas 13 Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku krājumu 
pieejamībā. 

Lasītāju rīcībā ir abonements, brīvpieejas lasītava un elektronisko resursu lasītava. Lasītāju 
skaits bibliotēkā ir vairāk kā 2500, bet grāmatu fonds - vairāk nekā 100 000 vienības (t.sk. 124 
nosaukumu periodiskie un normatīvie izdevumi, ka arī CD-ROM datu bāzes).  

Bibliotēkā ir iespējams lietot savu portatīvo datoru un izmantot WiFi bezvadu internetu. 
Speciālie integrētie periodiskie izdevumi LPA Māksla+ Tehnoloăijas: 

• periodiskie izdevumi – 14 nosaukumi; 
• grāmatas par vizuālo mākslu ( glezniecība, grafika, foto māksla, lietišėā 

māksla, dizains) – 1065 grāmatu nosaukumi, 1147 – eksemplāru skaits; 
• grāmatas par informācijas tehnoloăijām – 388 grāmatu nosaukumi, 822 – 

eksemplāru skaits.  
Ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas Mākslas vidusskolas bibliotēku. Matemātikas un 
informātikas katedrā ir izveidota profilam atbilstoša bibliotēka gan latviešu valodā, gan 
svešvalodās. 

Izdevumus, kuri neatrodas bibliotēkas fondā var pieprasīt SBA (starpbibliotēku 
abonementa) vai SSBA (starptautiskā) veidā. Iespieddarbus tādā kārtā ir iespējams saĦemt no 
jebkuras Latvijas bibliotēkas vai arī no ārzemēm. 
 
 

10. Ārējie sakari: 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Studiju programmas realizācijā tiek piesaistīti profesionāli mākslinieki, mākslas zinātnieki un citu 
institūciju speciālisti, kuriem ir teorētiskā vai teorētiski praktiskā pieredze un zināšanas mākslinieka 
darbības jomā. Studiju programmas īstenošanas procesā ir izveidojusies sadarbība ar Valsts 
Nacionālo muzeju, Liepājas muzeju, Liepājas Mākslas galeriju „Promenāde”, Liepājas Novada 
fondu, Liepājas mākslas vidusskolu, Grafiskā Dizaina studiju, ESTEES Dizaina biroju u.c. 



 20

institūcijām. Studiju programmas kvalitatīvai un kvantitatīvai nostiprināšanai ir mērėtiecīgi jāstrādā 
pie zinošu, radošu, pašizglītībai un citu izglītošanai motivētu mācībspēku piesaistes.   

Programmu ir iespējams attīstīt sadarbojoties arī ar citām institūcijām mākslas un dizaina jomā. 
Ar LPA informācijas un sabiedrisko attiecību daĜas palīdzību par studiju programmas jaunumiem 
tiek informēta sabiedrība un reflektanti: tiek sagatavoti bukleti, reklāmas sludinājumi, tiek plānotas 
intervijas un cita veida publikācijas par LPA mācībspēkiem un viĦu sasniegumiem. Tikšanās ar 
reflektantiem iespējama LPA Informācijas dienā, informācijas pasākumos Kurzemes reăiona 
vidusskolās, izstādē Skola. 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Pašnovērtējuma periodā nozīmīga ir bijusi sadarbība ar ŠauĜu Universitāti ( Lietuva), ViĜĦas 
Mākslas akadēmiju (Lietuva).  
       Sadarbības rezultātā ir noorganizēta: 

• Maăistrantu darbu izstāde ŠauĜu (Lietuva) mākslas galerijā 
„Laiptai”(2008.),  

• Docētāju mākslas izstāžu apmaiĦa (2007., 2008.), Latvijā un Lietuvā;  
• Maăistrantu dalība Starptautiskā Simpozijā – plenērā „ Švelnus Vejas” 

sadarbībā ar profesionāĜiem no Klaipēdas, ViĜĦas, ŠauĜiem (2007.); 
•  Lekcijas  „Kaligrāfij ā” Vi ĜĦas Mākslas akadēmijas profesora 

A.Kliševičiusa vadībā (2007.); 
• Ārvalstu docētāju, mākslinieku iesaistīšana Starptautiskā Simpozija – 

Plenēra norisē no Zviedrijas, Vācijas, Lietuvas, Šveices (2007.,2008.); 
• Studiju kursu nodrošināšanā iesaistīti mācībspēki no Latvijas Mākslas 

akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas., Rīgas vadības un izglītības 
augstskolas; 

• Iesaistoties: Ilgspējīgas Izglītības institūta „ Baltic & Black Sea Circle 
Consortium”  (ID 2007– 107) ( Dr. paed. I. Klāsone) darbībā. 

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Kluž – Napokas Mākslas un Dizaina Universitāti (Rumānija) 
un ŠauĜu Universitāti (Lietuva) tādējādi radot iespējas  studēt minētajās Universitātēs radniecīgās 
studiju programmās 

 
 
 

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā 
Pievienots sadarbības līgums ar Daugavpils Universitāti. 

 
 
 
 

12. Secinājumi 
 

 Pašnovērtējuma periodā ir realizēta profesionālās maăistra studiju programmas “ Māksla “ 
(kods  46 211   ) vienā studiju gadā paredzētais saturs. 
 Mācībspēku mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidi veicina 
studijas doktorantūrā, sistemātiska dalība konferencēs, semināros, projektos, simpozijos, plenēros, 
piedalīšanās izstādēs, personālizstāžu organizēšanā. 

Kopumā studiju procesa organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto mērėu un uzdevumu 
sasniegšanai. Tomēr izvērtēšanas gaitā atklājās problēmas, kuru risināšanai jāpievērš īpaša 
uzmanība. 



 21

 1) Tā kā programmas realizācijas laiks ir neilgs (1 gads), jāattīsta sakari mākslā un 
pētniecībā ar profesionālajām savienībām, nozares institūcijām un starptautiskajām organizācijām 
(pilsētas, rajona, ārvalstu), kas Ĝautu efektīgi iekĜauties darba tirgū un kultūras realizācijas procesos. 

2) Pārskatāma un papildināma materiāli tehniskā bāze, tādējādi attīstot jaunrades un 
zinātniskās izpētes telpas izveidi; 

3) Studiju programmas īstenošana attīstāma pēc atsevišėu bloku principa, tādējādi padziĜinot 
maăistrantu profesionālo sagatavotību vizuālās mākslas un dizaina nozarē.  

4) Jāattīsta jauno mākslinieku ne vien praktisko iemaĦu apguve, bet arī mākslinieciskās 
izpētes un teoretizēšanas prasmes, optimālāk izmantojot akadēmiskā personāla resursu iespējas 
pētnieciskā un jaunrades darba īstenošanai; 

5) Intensīvāk izvēršama sadarbība ar darba devējiem vizuālās mākslas un dizaina nozares 
attīstībai; 

6)Pašnovērtējuma periodā ir attīstījusies programmas sadarbība ar ārvalstīm (Lietuva, 
Rumānija, Zviedrija, Vācija). 
 
 

13. Studiju programmas attīstības plāns 

Profesionālās maăistra studiju programmas “M āksla”  attīstības plāns 2008. – 2013. gadam 
Tabula nr. 5 



 22

 
 

 
 
 

N. 
p. k. 

Konstatētās 
problēmas 

Veicamie 
uzdevumi 

Izpildes 
laiks 

Atbildīgais par izpildi Izpildītāji Izpildes 
apliecinājums/ 
novērtējums 

1. Studiju 
programmas 
attīstība un studiju 
darba organizācijas 
pilnveide 

Studiju 
programmas 
„M āksla” studiju 
kursu mērėu un 
uzdevumu, satura 
sistemātiska 
analīze  
Studiju 
programmas 
pārstrukturēšana 
pēc atsevišėu bloku 
principa  

Visu laika 
periodu 

Humanitāro zinātĦu 
programmu padome 
 
Studiju  
programmas direktors 

Docētāji Katedras sēžu 
lēmumi;  
Humanitāro 
zinātĦu 
programmu 
padomes lēmumi 
 

2.   Ārzemju studiju 
iespējas 
 
 

Sadarbībā ar 
Ārzemju sakaru 
daĜu veicināt 
studiju 
programmas 
„M āksla”  
maăistrantu 
piedalīšanos 
izsludinātajos 
konkursos uz 
studijām ārzemēs 

Atbilstoši 
konkursu 
nosacīju-
miem 

Ārējo sakaru vadība Programmā 
studējošie 

Maăistrantu 
līdzdalība 
konkursos. 
Studijas ārzemēs. 

3. Mācībspēku radošā 
un zinātniski 
pētnieciskā darbība  

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

Atbilstoši 
zinātniskā 
un radošā 
darba 
plānam 

Humanitārās 
fakultātes dekāne A. 
Druvaskalne-Urdze  
 
Studiju  
programmas direktors 

Docētāji Iesaistīšanās 
zinātniski 
pētnieciskajā un 
radošajā darbībā; 
Publikācijas; 
Dalība 
konferencēs; 
Dalība 
semināros, 
Simpozijos, 
plenēros, 
izstādēs 
 

4. Studiju darbu 
fondu veidošana 

Veiksmīgāko 
mācību darbu 
atlase  

Visu laika 
periodu 

Programmas 
direktors 

Docētāji Izveidoti un 
papildināti darbu 
fondi 

5. Izstāžu/konferenču 
organizācija 

Mākslas galerijas 
izveide 

2008.gads Humanitārās 
fakultātes dekāne A. 
Druvaskalne – Urdze 
 
Programmas 
direktors 

Docētāji Izveidota 
mākslas galerija; 
Izvērsta izstāžu, 
semināru un 
konferenču 
darbība 

6. Materiāli tehniskā 
bāze: telpas un 
aprīkojums 

Materiāli tehniskās  
bāzes 
papildināšana un 
atjaunošana 

Visu laika 
periodu 

Saimniecības padome 
 
Programmas 
direktors 

 Papildināta 
materiāli 
tehniskā bāze 
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II 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMAM PIEVIENOJAMIE PIELIKUMI 
 

. 
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1. 

LPA  Senāta lēmums  
par studiju programmas ieviešanu
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2. 

Studiju programmā iesaistītā  
akadēmiskā personāla sarakts
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Profesionālā maăistra studiju programmas „M āksla” nodrošinājumā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

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. Aija BrasliĦa Latvijas Nacionālā muzeja, 
kolekciju un zinātniskās 
izpētes nodaĜas vadītāja, 
pieĦemta darbā uz laiku. 

Mg.art T. ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslas 
zinātniece, 1985. 

Valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētāja 

2. Iveta Brence Liepājas Mākslas 
vidusskolas stikla dizaina 
nodaĜas skolotāja, pieĦemta 
darbā uz laiku. 

Mg. art. Latvijas Mākslas akadēmija, kvalifikācija: 
bakalaura grāds vizuāli plastiskajā, stikla 
mākslā, 2000. 

Darbnīcas (Stikla dizains – 
5KRP) 
 

3. Ingrīda Burāne Docente Latvijas Mākslas 
akadēmijā, pieĦemta darbā 
uz laiku. 

Mg.art. T. ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslas 
zinātniece, 1975. 

Starpkultūru saskarsmes 
teorētiskie un praktiskie aspekti 

4. Aija Druvaskalne - 
Urdze 

Docente, ievēlēta. Dr.art. Latvijas Mākslas akadēmija, kvalifikācija: 
mākslinieks, 1996; 
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, 
kvalifikācija: pamatskolas skolotājs, 1989. 

Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloăija 

5. Rolands Gross Profesors Latvijas Mākslas 
akadēmijā, pieĦemts darbā 
uz laiku. 

Mg.art. T. ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslinieks -
gleznotājs, pedagogs, 1981. 

Darbnīcas (Grafika -5KRP) 
 

6. Daina Ăibiete Lektore, ievēlēta. Mg.paed. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, kvalifikācija: pamatskolas 
skolotājs, 1988. 

Darbnīcas (Foto māksla – 5KRP) 
 

7. Inta Klāsone Asoc. profesore, ievēlēta. Dr. paed. A.I.Hercena ěeĦingradas Valsts 
Pedagoăiskais institūts, kvalifikācija: 
rasēšanas, darbmācības, tēlotājmākslas 

Mākslas filozofija un izglītība 
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skolotājs, 1983., 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
kvalifikācija: pamatizglītības skolotājs 
(angĜu valoda), 2005. 

8. Aldis KĜaviĦš Profesors, ievēlēts. Mg.art T. ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslinieks, 
gleznotājs, pedagogs, 1967. 

Darbnīcas (Gleznošana 5 KRP),  
Izstādes un ekspozīcijas (Prakse) 
 

9. Edīte Leščinska  Liepājas Teātra valdes 
locekle, mākslinieciskā 
vadītāja literārā padomniece, 
pētniece. 

Dr. art. Lunačarska Valsts Teātra mākslas 
institūts, kvalifikācija: Teātra zinātniece, 
1981. 

Starpkultūru saskarsmes 
teorētiskie un praktiskie aspekti 

10. Jānis Letinskis Lektors, ievēlēts. Mg.sc. 
educ., 
doktorants. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
kvalifikācija: lietišėās mākslas un kultūras 
vēstures skolotājs, 1990.  

Darbnīcas (Multimediju 
tehnoloăijas – 5 KRP) 
 

11. Ilva Magazeina Lektore, pieĦemta darbā uz 
laiku. 

Mg.sc. 
educ., 
doktorante. 

Rīgas Tehniskā universitāte, kvalifikācija: 
inženieris – matemātiėis, 1990. 

Darbnīcas (Multimediju 
tehnoloăijas – 5 KRP) 
 
 

12. Santa Mazika Mākslas pētījumu 
laboratorijas vadītāja, 
pieĦemta darbā uz laiku. 

Mg. art Latvijas Mākslas akadēmija, kvalifikācija: 
mākslas zinātniece, 2005. 

Laikmetīgā māksla 

13. Andris Millers Lektors, ievēlēts. Mg.art. Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas 
Mākslas akadēmija, kvalifikācija: 
tēlotājmākslas un rasēšanas skolotājs, 
1990.   

Darbnīcas (Grafika – 5 KRP), 
Plenērs (Prakse) 

14. Astrīda Rogule Laikmetīgās mākslas muzeja 
Krājuma izveidošanas 
nodaĜas vadītāja; Vizuālās 
mākslas padomes 

Mg.art Latvijas Mākslas akadēmija, kvalifikācija: 
mākslas zinātniece, 1992. 
 

Kultūras menedžments  
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priekšsēdētāja, docente 
Kultūras akadēmijā, lektore 
Latvijas Mākslas akadēmijā, 
pieĦemta darbā uz laiku. 

15. Irina StrazdiĦa Docente, ievēlēta. Dr. psych Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, 
kvalifikācija: pirmsskolas pedagoăijas un 
psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas 
audzināšanas metodiėis, 1985. 

Personības attīstības teorijas 

16. Dace Vecvagare Liepājas Mākslas 
vidusskolas skolotāja, 
Izglītības satura un 
eksaminācijas centra ārštata 
metodiėe, pieĦemta darbā uz 
laiku. 

Mg. Art. Liepājas Pedagoăijas augstskola, mākslas 
bakalaura grāds, kvalifikācija: lietišėās 
mākslas un kultūras vēstures skolotāja, 
1994. 

Starpkultūru saskarsmes 
teorētiskie un praktiskie aspekti 

17. Nora Vilmane Lektore, ievēlēta. Mg. paed Igaunijas Valsts mākslas institūts, 
kvalifikācija: Lietišėās mākslas 
mākslinieks, 1974.   

Darbnīcas (Lietišėais tekstils – 5 
KRP) 
 

18. Dzintra VīriĦa Lektore, ievēlēta. Mg.art. T.ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas 
akadēmija, kvalifikācija: mākslinieks – 
grafiėis, pedagogs, 1983. 

Darbnīcas (Stājgrafika – 5KRP) 
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3. 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības 
mākslinieciskās jaunrades  

biogrāfijas  (CV) 
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AIJA BRASLI ĥA  
CURRICULUM VITAE 

 
Darba vietas adrese: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
                                            K. Valdemāra iela 10 a, Rīga, LV–1010, Latvija 

Telefons: 67357404       
Fakss:  67357408 
e–pasts: Aija.Braslina@lnmm.lv  
Mājas adrese: K. Valdemāra iela 143 / 4–24, Rīga, LV–1013, Latvija 

Telefons: 67339709, 29285075 
Pase: LK 0560424, personas kods 190662–10802, 
           izdota Rīgas 3. pasu daĜā 16. 10. 2002 
 
Dzimusi: 1962. gada 19. jūnijā Liepājā 
Ăimenes stāvoklis: precējusies, 2 bērni  
 
Izglītība: 
1996   mākslas maăistra grāds par darbu „Uga Skulme (1895–1963). Dzīve  

  un darbs līdz 1945. gadam” (diploms Nr. 4960423) 
1980–1985    Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaĜa 
1985 diplomdarbs ,,Latviešu 1920.–30. gadu glezniecības historiogrāfija” 

(diploms KB Nr. 218796) 
1969–1980    Liepājas 5. vidusskola 
 
Papildus izglītība: 
2003             programma „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” (Daugavpils  
                     Universitātes sertifikāts) 
 
Darba pieredze: 
Kopš 2002     Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaĜas (18. gs.–20. gs. pirmā puse)    
                       vadītāja un latviešu glezniecības kolekcijas glabātāja  
                       Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā  
1986–2002     Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra metodiėe 
1985–1986    Tēlotājas mākslas fondu glabātāja RaiĦa Literatūras un mākslas vēstures  
                       muzejā  
1985               laborante Latvijas Mākslas akadēmijas mācību daĜā 
1982–1983     bibliotekāre JaĦa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā 
 
Pedagoăiskais darbs: 
1997–2007    lektore Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes katedrā  

 (lekciju kurss ,,Latvijas māksla. 1850–1945”, bakalaura un maăistra 
darbu vadīšana Mākslas zinātnes bakalaura un maăistra programmu 
studentiem) 

2001–2002     vieslektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
                      (lekciju kurss ,,Latvijas māksla. 19. gs. otrā puse–1940”) 
1994–2000     lektore Latvijas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursos  
                      (lekciju kurss ,,Latviešu māksla. 19. gs. otrā puse–1940” ) 
1992–1994     lektore Liepājas Pedagoăiskajā institūtā un Lietišėās mākslas koledžā 
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Darbība komisijās: 
2005–2007 Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras mantojuma nozares komisijas 
eksperte 
Kopš 2001 Valsts eksaminācijas un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisiju 
priekšsēdētāja  Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
Kopš 1998     Latvijas Mākslas akadēmijas Valsts eksaminācijas un bakalaura darbu 
aizstāvēšanas komisiju locekle 
                        
Nozīmīgākie projekti: 
2008             izstāde Sconfinamenti Romā, Museo Nazionale di Castel S. Angelo    
                      (08.02.–20. 04. 2008) 
2007             Edgara Iltnera darbu izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas  
                     muzejā (12. 10.–02. 12. 2007), izstādes kuratore, kataloga sastādītāja  
2007             Capolavori dell’ arte europea Romā, projekta kuratore Latvijā  

(V. Purvīša glezna Eiropas Savienības 27 dalībvalstu mākslas izstādē, 
kas veltīta  Romas līguma parakstīšanas 50. gadadienai)                      

2006      izstāde „Tie trakie gleznotāju gadi. Kārlim Neilim – 100” Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā (27. 10.–02. 12. 2006), izstādes kuratore                      
2005             Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pastāvīgo ekspozīciju  
                     „Baltijas māksla. 18. gs. beigas–19. gs. beigas”, „Latvijas māksla.  
                     19. gs. beigas–20. gs. vidus” koncepcijas autore un realizācijas kuratore 
2004             izstāde ,,Eduardam KalniĦam – 100” Valsts Mākslas muzejā (10. 09.–31. 
10. 2004) projekta vadītāja, izstādes kuratore, kataloga sastādī tāja                      
2003          izstāde ,,Ludolfs Liberts (1895–1959). Gleznas un scenogrāfija” Adamson- 
                    Eric muzejā Tallinā (13. 11. 2003–18. 01. 2004), izstādes kuratore 
2003 izstāde ,,Berlīnes impulsi. Mākslas žurnālam Laikmets – 80” Valsts 

Mākslas muzejā (17. 10.–30. 11. 2003), izstādes kuratore (turpinās 
izdevuma ,,Berlīne. Laikmets” manuskripta sagatavošana) 

2001 projekts ,,Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra 
datorizācija”, projekta vadītāja  

1998             sadarbība ar LATNET mākslas galeriju, vizuālā materiāla atlase un teksti 
                     latviešu mākslas kolekcijai ,,Klasika” ( http://www.gallery.lv/) 
1998–1999    projekts ,,Diapozitīvu kolekcija lekciju kursiem par latviešu mākslu līdz 
          1945. gadam” 
                                            
Nozīmīgākās publikācijas 
Par futūrismu, Musolīni un Niklāvu Strunki Itālij ā // Studija, 2007, Nr. 56 
Edgars Iltners: Gleznas. Katalogs. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2007   
„ZaĜā vārna” (1925–1940). Starp Rīgu un Jelgavu [raksts krājumam „Senā Jelgava” 
[manuskripts izdevniecībā „Neputns”] 
Kārlis Neilis. Nozīmīgākie dati // Neilis K. Tie trakie gleznotāju gadi. Rīga: Neputns, 
2006 [vizuālā materiāla sagatavošana, anotēšana] 
Simtgadnieka KārĜa NeiĜa „trakie gleznotāju gadi” // Studija, 2006, Nr. 50, 26.–29. 
lpp. 
Eduards KalniĦš: Katalogs / Sast. un teksta autore A. BrasliĦa. Rīga: Neputns, 2004 
[116 lpp., il.] 
Pa jaunās lietišėības pēdām Latvijā // Māksla plus, 2004, Nr. 2, 10.–14. lpp.  
Latvijas mākslas vēsture / Autoru kolektīvs: L. Bremša, A. BrasliĦa, D. Bruăis, S. 
Pelše, I. Pujāte. Rīga: Pētergailis, [2003]. [544 lpp., il.; mācību grāmatai sarakstītas 
nodaĜas par glezniecību.] 
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Ugas Skulmes zīmējumu cikls ,,Nabagu bībele” // Latvijas māksla tuvplānos / Sast. K. 
Ābele. Rīga: Neputns, 2003, 105.–115. lpp. 
Vilhelms Purvītis un Latvijas Mākslas akadēmija // Vilhelms Purvītis. 1872–1945: 
[Izstādes katalogs] / Sast. I. RiĦėe. Rīga: Jumava, Neputns, 2000, 85.–105. lpp. 
Biogrāfiski raksti izdevuma ,,Māksla un arhitektūra biogrāfij ās” 3. un 4. sējumam 
(Rīga: Preses nams, 2000; 2003) 
Uzmanības lokā Baltijas mākslas vēsture // Letonica, 1999, Nr. 2 (4), 110.–114. lpp.  
Uz jūgendstila viĜĦa // Letonica, 1999, Nr. 1 (3), 128.–132. lpp.  
Cik maksā viens kubikmetrs vidēji laba paviljona? // Latvijas Arhitektūra, 1999, Nr. 
21, 34.–39. lpp.  
Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija. Rīga: Avots, 1989 [līdzautore, fotomateriālu 
sakārtotāja] 
Biogrāfiski raksti leksikonam K. G. Saur Allgemeines Künstlerlexikon, München–
Leipzig (1994–2002, ap 70) 
 
Sastādītie materiāli: 
Latviešu glezniecības kolekcijas reproducēto darbu kataloga ziĦas izdevumam „Valsts 
Mākslas muzejs” (Rīga: Jumava, 2005) 

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaĜas bakalaura un maăistra 
darbu tēmu saraksti:1965–2000 [elektroniska versija Latvijas Mākslas akadēmijas 
Informācijas centra datu bāzei, 2002] 

Latviešu mākslas vēstures kursu apraksti un izmantojamās literatūras saraksti 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaĜas bakalaura studiju 
programmai 

Mākslinieka Ugas Skulmes publikāciju bibliogrāfiskais rādītājs [maăistra darba 
ietvaros, 1996] 
RaiĦa Literatūras un mākslas vēstures muzeja Tēlotājas mākslas fondu apraksti 
rokasgrāmatai ,,Kultūras darbinieku dokumentu fondi Latvijas arhīvos, bibliotēkās, 
muzejos” (Rīga: Avots, 1992) 
 
Referāti:  
2008    Berlīnes epizode Latvijas modernisma vēsturē. 1921–1923 // Rīgā 2008. gada 
28. maijā 
2003    Pēterburgas Mākslas akadēmijas nozīme latviešu profesionālās mākslas 
attīstībā //  Latvijas ZinātĦu akadēmijas un Valsts Mākslas muzeja konferencē 
,,Pēterburga  un Latvija kultūrvēsturisko sakaru skatījumā” Rīgā 2003. gada 4. aprīlī            
2003    Mākslas žurnāls ,,Laikmets”. Daži izpētes aspekti un papildinājumi izdevuma 
            vēsturei // 4. Matveja lasījumi Valsts Mākslas muzejā ,,Voldemārs Matvejs un  
            1910.–1930. gadu modernisma pētniecības problēmas” Rīgā 2003. gada  
            31. janvārī       
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             muzeja konferencē ,,Rīgas mākslinieku grupa un tās laikmets” Rīgā 2002.  
             gada 7.–8. februārī     
2001 Neorealismus der 20er und 30er Jahre des 20. Jh. in der lettischen Malerei // 

Konferencē Homburger Gespräch der-Martin-Carl-Adolph-Böckler-Stiftung 
Rīgā 2001. gada 16.–18. septembrī                                  

1999     Ugas Skulmes zīmējumu cikls ,,Nabagu bībele” // Septītie B. Vipera piemiĦas  
              lasījumi ,,Latvijas māksla tuvplānā” Rīgā 1999. gada 9. septembrī  
Uga Skulme un kubisms // Zinātniskās konferences ,,Kubisms un Art Deco”    

materiāli. Rīga: VMM, 1999, 17.–22. lpp. 
 
Atzin ības:  
2006  Latvijas Republikas Kultūras ministrijas prēmija nominācijā Muzeju ekspozīciju 
un  izstāžu veidošana par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pamatekspozīciju  
izveidi 
                
2000      Rīgas domes Kultūras pārvaldes Gada balva 2000 par ieguldījumu īpaši  
              vērtīga mākslas izdevuma radīšanā 
 
Stipendijas: Latvijas Kultūras fonda stipendija humanitārajās zinātnēs (2003) 
 
Valodu zināšanas: latviešu – dzimtā valoda; krievu un vācu – Ĝoti labi; angĜu – labi 
 
 
 
 
 

   Aija BrasliĦa 
2008. gada 27. jūnijā 
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IVETA BRENCE 
CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, Uzvārds: Iveta Brence 
Dzimšanas dati: 26.04.1975. 
Adrese:   Novadu iela 4, Kuldīga, LV-3401 
Tālrunis:  29173442 (mob.) 
E-pasts:   brencisi@yahoo.com, brencisi@inbox.lv 
 
Izglītība: 

2000.-2002. Latvijas Mākslas akadēmija, diploms-humanitāro zinātĦu maăistra 
grāds vizuāli plastiskajā, stikla mākslā.  
 
1996.-2000. Latvijas Mākslas akadēmija, diploms - bakalaura grāds vizuāli 
plastiskajā, stikla mākslā. 
 
1996. “ZeĜĜa diploms” – ādas apstrādes amata zellis. 
 
1991.-1996. Liepājas Lietišėās mākslas koledža, diploms - mākslinieks- meistars 
ādas apstrādes mākslā. 

 
 
Papildus izglītība:  

2008. Starptautiska dizaina konference „Zelta griezums Liepājā „MĀKSLA UN 
                                      BIZNESS ZELTA GRIEZUMĀ””, LMV, Liep āja. 

2007. Kursi „Pozitīvās attieksmes veidošana (A2), 12 stundas”, Pedagoăijas 
meistarības skola. 
2006. Seminārs. Dizains. Nākotne. Rīga. 
2005. Seminārs. Dizains. Nākotne. Situācija šėērsgriezumā. Rīga. 
2005.   36. stundu tālāk izglītības kursi, pedagoăijā un psiholoăijā. 
2003. Video-audio seminārs “Karnevālu tradīcijas un pieredze”, Liepāja, kino “Balle” 
2003. Seminārs Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā – 

“Jaunākās tehnoloăijas ādas mākslinieciskajā apstrādē”. 
2002. Zviedrijas vēstniecības un Zviedru institūta rīkotais starptautiskais  

grāmatsējēju seminārs, Rīgas amatniecības vidusskolā.     
         
Darba pieredze:    

1998.-Liepājas mākslas vidusskolas ādas izstrādājumu dizaina nodaĜas pedagogs,                        
līdz šim vides dizaina nodaĜas stikla dizaina un veidošanas pedagogs, 

      kvalifikācijas darbu vadītāja. 
2003. – līdz šim Biedrības „Mākslas centrs „Pēda”” dibinātāja, priekšsēdētāja. 
  

Izstādes: 
2008. Stikla mākslas izstāde „Atvērts Stafenhāgena namā” , mākslas dienās Kuldīgā. 
2008. Starptautiska stikla mākslas izstāde – konkurss, „ Uzmanību – stikls.” Schloss           

                        Holte, Vācija. 

2007. Izstāde „Salts kā ledus, salds kā medus...” Liepājas vēstures un mākslas 
muzejs.                 

2007.Izstāde „Stikls zālē”, konference „Stikls un keramika mūsdienu kontekstā”  
Sanktpēterburga, Krievija. 
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2006.Rudens kopizstāde “LĪDZ – DALĪBA LĪDZ”, Liepājas vēsture un mākslas 
muzejā.                 

2006.„ĀDAS OTRĀ DZĪVE”, Ă Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs. 
2005.Izstāde- konkurss „Rudens” Liepājas vēsture un mākslas muzejs. 
2005.Personālizstāde, Kuldīgas Novadu muzejs. 
2005.Liepājas  pilsētas un rajona 4. lietišėās un tēlotājmākslas izstāde-konkurss  

„Pie jūras dzīve mana...”, galerija „Klints”, Liepāja.(1. 
godalga) 

2005. „energia wody-2005” otrās starptautiskās biennāles atklāto darbnīcu un izstāžu 
festivāls. GdiĦa, Polija.              
2004.Izstāde “MīĜkārbiĦa / Minnekastchen”, Adamsona-Erika muzejs Tallina, 
Igaunija             
2004.Izstāde “Atkalredzēšanās”, Mākslas galerija “Māja”, Liepājā. 
2004.Izstāde “Paisums-bēgums”, stikla mākslas galerijā “Laipa”, Rīgā. 
2004.Liepājas pilsētas un rajona 3.lietišėās un tēlotājmākslas izstāde-konkurss “Pie 

jūras dzīve mana...”, Liepājā, galerijā “Klints”. 
2004.TGK GLASSMESSE 2004,TGK Stikla izstāde “Glass has many faces” 

     Stukenbroka,Vācija.(Darbs ieguva 5.vietu)      
2004.Liepājas mākslas vidusskolas pedagogu darbu izstāde Kuldīgas novada muzejā. 
2003.Liepājas mākslinieku izstāde, Klaipēda, Lietuva. 
2003.“Oriăināli grāmatu sējumi” Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieku 

Interpretācijā, Rīga, Lietišėās mākslas muzejs.  
2003.Prāgas-Rīgas mākslinieku dialogs “Latvijas mūsdienu māksla”. Prāga, Čehija. 
2002.Starptautiskā studentu izstāde, stikla mākslas asociācijas 32. ikgadējā     

konference “Sources of inspiration” Amsterdamā, 
Nīderlandē. 

2002.LMA Stikla mākslas nodaĜas audzēkĦu darbu izstāde Valmierā, galerijā “Laipa”. 
2002.Izstāde “Stikls sniegā” Rīgā, Konventa sētā. 
2001.LMA Stikla mākslas nodaĜas audzēkĦu darbu izstāde Ventspils muzejā. 
2001.LMA Stikla mākslas nodaĜas audzēkĦu darbu izstāde “Fantāzija stiklā”,  

Rīgā, galerijā “Apsīda”. 
2000.LMA Stikla dizaina nodaĜas audzēkĦu darbu izstāde “Meistari un mācekĜi      

balodī” Rīgā, galerijā “Melnais balodis”. 
2000.LMA Stikla dizaina nodaĜas audzēkĦu darbu izstāde “Stikls vējā” Liepājā, 

Arhitektu birojā “AKA”. 
 
Projekti: 

2007. Starptautisks projekts – Ziemas festivāls Kuldīgā „Notici brīnumam”, 
Izstāde „Atvērts svaigā gaisā” (Krievija, Latvija) 

2005.-2006.Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstīts projekts “Dažādu tautu kultūru                    
Mozaīka”. Mākslas centrs “Pēda” sadarbībā ar Liepājas domi un Liepājas   

LeĜĜu teātris.            
2003. Starptautisks projekts “Meeting place for inspiration”, vides objekts 
“Mozaīkas”, Liepājas jūrmalas parks. 
2003.Projekts-labdarības akcija “Bērns bērnam” Ventspilī, bērnu namā “Selga” 
2002.Projekts-labdarības akcija “Bērns bērnam” Kuldīgā, bērnu slimnīcā. 
2002.Projekts “Atklātās darbnīcas” māksliniekiem no Hanzas pilsētām, Vēzele, 
Vācija. 
2001.Projekts-labdarības akcija “Bērns bērnam” Liepājā, centrālās slimnīcas bērnu 
nodaĜā. 
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Simpoziji:  

2007.VII Starptautiskais pūstā stikla simpozijs, BerežaĦi – ěvova, Ukraina. 
2007. II Starptautiskais mākslinieciskā stikla simpozijs GushrustaĜnajā, Krievijā. 
2004.VI Starptautiskais pūstā stikla simpozijs ěvovā, Ukrainā. 
2003.IV Starptautiskais mākslas grāmatsējēju simpozijs “Book 2003” ViĜĦa, Lietuva. 
2002.Starptautiskais stikla mākslas simpozijs “Reconstrukction” Zebegeni, Ungārija. 
2001.V Starptautiskais pūstā stikla simpozijs ěvovā, Ukrainā. 
2001.Baltijas valstu stikla mākslas studentu un pasniedzēju simpozijs-izstāde Rīgā, 
LMA. 

 
Autordarbi:  

2008.Stikla balvas “K.Davidova starptautiskais čellistu konkurss - 2008” 
2008.Stikla balva – „Literatūras gada balva” 
2006.Stikla balvas “K.Davidova starptautiskais čellistu konkurss - 2006” 
2006.Stikla balva – “Zinību balva” Liepājas rajona izglītības pārvaldei. 
2002.Prezentācijas materiāli-stikla trauki Starptautiskam pianistu zvaigžĦu Festivālam 
Liepājā. 

1998.Stikla balvas LR KM vidējo mākslas mācību iestāžu republikāniskajam 
konkursam. 

 
Valodas:  Latviešu – dzimtā 
    Krievu – sarunvalodu līmenī 

AngĜu – sarunvalodu līmenī 
 
Intereses: Tikšanās ar interešu un domu biedriem,  piedalīšanās 

izstādēs, izstāžu apmeklēšana.      
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iveta Brence 
21.06.2008. 
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INGRĪDA  BURĀNE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati  Ingrīda  Burāne dzim.1949. 28. 01. 
 
Dzīves vieta                Brīvības iela 209 - 20, Rīga, LV 1039 

Darba vieta                LMA, Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV 1867, t. 7322437 
                                        
Izglītība 
1992.05.11. mākslas maăistra grāds Latvijas Mākslas akadēmijā, 

diploms Nr. 1930094 

1971 – 1975       T. ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija,beigusi pilnu kursu 
mākslas vēstures un teorijas specialitātē ar d. d. Dažas domas par 
gleznotāju Induli ZariĦu un viĦa daiĜradi, vad. doc. R. Bēms, 
iegūta mākslas zinātnieces kvalifikācija, diploms Nr. 395795 

1958 – 1966           M. Skreijas un Dž. Bankoviča Rīgas 2. vidusskola, ėīmijas novirziena   
klase, piešėirta kvalifikācija ėīmiėe-laborante, apliecība Nr. 152 
1956 – 1958                   L. Paegles Rīgas 1. vidusskola 
 

Pedagoăiskā darba pieredze 

2004.27.09.                    atkārtoti ievēlēta par docenti 
 LMA Senātā ievēlēta par asociēto profesori, Latvijas Mākslas   
                                      asociācijas darba grupa noraidīja virzīšanu uz apstiprināšanu. 
1994.28.04    piešėirts docenta akadēmiskais nosaukums, atestāts Nr. 002794 
no 1979.01.10.               stundu pasniedzēja LMA 

Akadēmiskā specializācija 
Lekciju kursi – Latvijas profesionālā māksla 20.gs. 2. puse 
                          Eiropas mākslas zinātnes vēsture 
                          Komunikāciju teorija un prakse 
                          Mākslas veidi, to specifika 
                           Mākslas uztveres problēmas 
                           Mākslas un komunikācijas zinātnes attiecības, iespējas, virzība 
                           Latvijas mākslas zinātnes vēsture(pirmsākumi – mūsdienas) 

Akadēmiskā pieredze 

LMA un LU maăistra darbu vadīšana, bakalaura darbu vadīšana,diplomdarbu vadīšana, 
darbs iestājeksāmenu komisijās 
darbs Valsts eksaminācijas komisijās 
līdzdalība LMA Doktorantūras darbā 
maăistra un bakalaura darbu recenzēšana, semināru vadīšana 
speckursi LU Filoloăijas, Vēstures un filozofijas, Sociālo zinātĦu fakultātēs,  
Liepājas PA speckursi Vizuālās mākslas fakultātē. 
diplomdarbu un kursa darbu vadīšana un recenzēšana LU un LKA 

J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas un Rīgas Lietišėās mākslas koledžas diplomdarbu 
recenzēšana 
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Darba pieredze 
no 1979. 08. 10.             LMA Informācijas centra vadītāja 
1982 – 1979                   speciālkorespondente laikrakstā Padomju Jaunatne 
1979 – 1975                   atbildīgā sekretāre laikrakstā Padomju Jaunatne 
1975 – 1974                   kultūras nodaĜas vadītāja laikrakstā Padomju Jaunatne 
1971 – 1967                   literārā līdzstrādniece laikrakstā Padomju Jaunatne 
Jaunrade                       vairāku grāmatu sastādītāja un tekstu autore 
                                       līdzautore dažādām enciklopēdijām un uzziĦu krājumiem 
                                       regulāras publikācijas rakstu krājumos, žurnālos, laikrakstos 
                                       līdzdalība TV un radiopārraidēs 
                                       referāti kongresos, konferencēs, semināros 
                                       katalogu sagatavošana un mākslas darbu ekspozīciju iekārtošana 
 

Sabiedriskais darbs 
1991 – 1999                   LMA Senāta biedre 
1994 – 1999                   LMA Padomnieku konventa biedre 
no 1981             Latvijas Mākslinieku savienības biedre (rekom. L. Reihmane, R. Valnere, I. ZariĦš) 
1984 – 1991                   LMS valdē 
1984 – 1989                   LMS mākslas zinātnieku sekcijas priekšsēdētāja vietniece 
1984 – 1991                   konsultante LMS gleznotāju sekcijas biroja darbā 
                                       regulāri rekomendācijas jaunajiem māksliniekiem uzĦemšanai LMS 
                                       dažādu žūriju komisiju, Mākslas dienu pasākumu darbs 
no 1994                          Starptautiskās mākslas asociācijas Latvijas Nacionālās komitejas sastāvā 
no 1993                          Starptautiskās mākslas asociācijas B 13 konsultante 
no 1995          Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un         

eksaminācijas centra konsultatīvās padomes locekle 
1994 – 1998                  Latvijas TDS ikgadējās jauniestudējumu skates Zelta asns žūrijas locekle 
no 1999.                         Gada balvas “SpēlmaĦu nakts” žūrijas komisijas locekle 
no  2004.                        Gada balvas “Skaistākā grāmata” žūrijas komisijas locekle 
1993 – 1997       mākslas galerijas Centrs darbības koncepcijas izveidošanas un mākslas eksperte 
no 1995                          Latvijas Universitātes muzeja metodiskās padomes locekle 
no 1989                          J. PrīmaĦa Anatomijas muzeja mākslas konsultante 
no 1991              regulāri ieteikumi, atsauksmes, novērtējumi Kultūras ministrijas Valsts kultūras 

projektu padomei, PABLA kultūras projektiem, Kultūras fonda Spīdolas 
padomei, dažādu mediju redkolēăijām, KKF, MS valdei, Sorosa fonda – 
Latvija iesniegto projektu u.c. eksperte 

Atzin ības                                                                                                                                       
2003                            nominēta Gada balvai kategorijā “Par ieguldījumu analītiskā mākslas  
                                    vērtējumā”  
2002                           nominēta Gada balvai kategorijā “Par ieguldījumu analītiskā mākslas          
                                    vērtējumā” 
2001                           LMA Senāta un Rektorāta Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu  
                                    mākslas izglītībā un jaunradē                 
2001                           nominēta Gada balvai kategorijā “Par ieguldījumu analītiskā mākslas                       
                                    vērtējumā” 
1990                            Latvijas Mākslinieku savienības diploms un medaĜa par gada labāko                   
                                    jaunrades sniegumu 
1989                         Latvijas PSR Ministru Padomes Goda raksts par ieguldījumu profesionālo 

mākslinieku sagatavošanā 
1987                            žurnāla Skola un Ăimene atzinība par gada labākajām publikācijām 
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1986                         laikraksta Literatūra un Māksla atzinība par gada labākajām 
publikācijām 

1980            Latvijas Mākslinieku savienības prēmija par gada labāko sniegumu                     
mākslas kritikā 

1979                          Latvijas Mākslinieku savienības valdes pateicība un prēmija par mākslas 
publikācijām 

1978                           Alberta Mieža balva žurnālistikā 
1970                           LěKJS CK Goda raksts par nopelniem jaunatnes estētiskajā 
                                   audzināšanā 

                                    

 

 

 

 

 

Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne 
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AIJA DRUVASKALNE - URDZE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Aija Druvaskalne - Urdze dzim. 1963.gada 14.septembrī, 

Ogrē 
Dzīves vieta  Kūrmājas prospektā 27A dz. 2, Liepājā, LV-3401, tālr. 

3480170, 29595131 
e-pasts: aijaart@latnet.lv  

Darba vieta   LPA 
 
Izglītība: 
2006. - Mākslas zinātnes doktora grāds plastiskās mākslas vēsturē un teorijā (Dr. 
art), tēma „Krāsas un skaĦas sintēze vizuālās mākslas pedagoăijā” [ www.aijaart.lv ]  
2005. – stažēšanās Greja Mākslas skola, Roberta Gordona Universitāte, Skotija (prof. 
Karole Greja, pētījumu programma „On the Edge”); Dandī Laikmetīgās mākslas 
pētījumu centrs (vadītājs Dr. Naidžels Džonsons)  
2000. – 2004. Latvijas Mākslas akadēmija, doktorantūra  
1990. – 1996. Latvijas Mākslas akadēmija, (Kvalifikācija – mākslinieks, Mg. art) 
1984. – 1989. Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, pamatskolas skolotājs 
1979. – 1981. Saldus 1. vidusskola 
 
Darba pieredze: 
No 2008 gada – Humanitārās fakultātes dekāne 
No 2006. g. novembra līdz 2008 - Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja 
No 2006. gada līdz šim – akadēmiskas studiju programmas „Jauno mediju 
māksla” direktore   
1999 – līdz šim laikam Liepājas Pedagoăijas akadēmija, M ākslas un dizaina 
katedra (no 1999 – asistente, no 2002 – lektore, no 2006 - docente);  
1989. – 1999. Saldus raj. Druvas vidusskola, viz. mākslas un kultūras vēstures 
skolotāja 
1988. – 1989. Saldus ciema bērnudārzs “GraudiĦš”, audzinātāja 
1987. – 1988. Saldus ciema kultūras nams, direktore 
1984. – 1987. Saldus raj. paraugsaimniecība “Druva”, māksliniece – noformētāja 
1982. – 1983. Saldus raj. paraugsaimniecība “Druva”, tehn. sekretāre 
1981. – 1982. Kuldīgas raj. Turlavas astoĦgad. skola, skolotāja 
 
Darbs amatu apvienošanas kārt ībā: 
No 2004. g. janvāra – līdz 2007 Kult ūras un informācijas centrs K@2, izstāžu un 
mākslas projektu kuratore Laicīgās mākslas galerijā “K. M āksla?”, redaktore 
laikrakst ā “K.Kult ūra” 
1995. – 2004. J.Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studijas vadītāja Saldū 
1998. – 1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mākslas un darbmācības kat., asist. 
 
Papildus izglītība, pieredze, kursi: 
2007. g. februāris – seminārs „Jauno mediju mākslas vide Liepājā”, LPA 
2006. g. augusts – starptautisks seminārs „Jauno mediju mākslas izglītība”, Liepājā 
2006. g. jūlijs – Līdcas Universitāte, Komunikāciju studiju institūts, studiju 
programma „Jaunie mediji” (vad. Dr. Stīvens Sobols); pieredzes brauciens 
2005. g. septembris – Edinburgas Eiropas forums [Practical Connections] 
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2004. g, augusts - praksē balstīta mācīšana/mācīšanās, Greja Mākslas skola, Roberta 
Gordona Universitāte, Aberdīne, Skotija 
2000. g. -  kursi “Problēmbalstīta mācīšanās”, LPA sadarbībā ar Zviedrijas un Dānijas 
partneraugstskolām 
1996.g. februāris – (Nordic Folk Academy), ZiemeĜvalstu pieaugušo izglītības 
akadēmijā Gēteborgā, mākslas mācīšanas metodes 
 
Valodas zināšanas: 
Latviešu, krievu un angĜu valodas;  
vācu val. – ar vārdnīcas palīdzību 

Mākslinieciskā darbība 
Radošās aktivitātes: glezniecība, performances, video, instalācijas, mākslas projekti.  
Aktīva izstāžu darbība no 1994. gada. 
2007. g. – Personālizstāde „Rozā suns un x-ceĜi” J. Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejā  
2006. g. – personālizstāde „Rozā suns un X ceĜi” galerijā „M āja”, Liepājā 
2004. g. – personālizstāde „Rozā suĦa bēres” Karostas laicīgās mākslas galerijā „K. 
Māksla?” 
2004. g. – personālizstādes Darmštatē un Ėelnē,  Vācijā 
2004. g. – piedalīšanās izstādē “Rudens: 2003. Privātā telpa.”, Valsta Mākslas muzeja 
izstāžu zāle “Arsenāls” 
2003. g. – personālizstāde “Piesmietais klusums”, Saldus J. Rozentāla mākslas un 
vēstures muzejā 
2002. g. – personālizstāde “Pedvāles eksperimenti”, galerija “Rožu laukums”, Liepāja 
 
No 2000. g. līdz 2003. g. radoša darbība Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā 
(objekti - “Stārėu pārvietošana”, 2000; “Uguns asni”, 2001; “Asara”, 2002; 
performances – “Ūdens 15 min”, 2002; “Blīvums”, 2003)   
 
Jauno mākslinieku grupas “Viens” vadītāja. Grupas realizētie projekti: 
2005./2006 g. – mākslas projekts „NON-STOP” Daugavpilī, Liepājā (stacijas 
projekts) 
2003./2004.g – mākslas projekts “Ielu meditācijas”, Liepājā, Tartu 
2003.g. – mākslas projekts “Starp diviem tramvajiem”, Liepājā (u.c. projekti) 
 
Nozīmīgi projekti : 
2007. – 2008. [projekts] Darbība „Projekta „Jauno mediju mākslas izglītības attīstība 
Liepājā” (projekta vadītāja)  
2007/2008. g. - Projekts „Liepājas Pedagoăijas akadēmijas mākslas programmas 
„Jauno mediju māksla”materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana” (Liepāja) 
2007.g. – projekts „Seminārs „Jauno mediju mākslas vide Liepājā” (Liepāja) 
2006/2007. g. – Projekts „Tālākizglītības e-kursa "Datordizains IT speciālistiem" 
izstrāde un aprobācija” (Liepāja, LPA) 
2006/2007. g. - Projekts „Liepājas Pedagoăijas akadēmijas mākslas programmas 
„Jauno mediju māksla”materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana” (Liepāja) 
2006. g. - Projekts „Seminārs Jauno mediju mākslas izglītība Liepājā” (Liepāja) 
2006. g. – izstāde „Krustpunkts”, mākslinieku grupa „Viens” 
2005/2006.g. - Projekts „Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana mākslas studiju 
programmai „Digitālo mediju māksla” (Liepāja) 
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2005./2006. g. – projekts „Kurzemes Mākslas Masāža” 
2005. g. – izstāde „Studentu rudens: sarkans” 
2005. g. – Ăirta Brumsona izstāde „0,1% izgaismots” 
2004. g.  – Olgas Dorenenskas izstāde „Džuandzi un taurenītis” 
2004. g. – mākslas projekts „Dubultizstāde: sarunas par mākslu”  
 
Apbalvojumi  
- „Gada un goda liepājnieks 2006” nominācijā „Gada iniciat īva”  par veiksmīgu 
Kurzemes mākslas svētku sagatavošanu un realizāciju un Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas bakalaura studiju programmas „Jauno mediju māksla” izveidi.  
- 2003. gadā Valsts aăentūras „Tautas mākslas centrs” atzinība J. Rozentāla Tautas 
tēlotājas mākslas studijas vadītājai par radošu darbu tautas tēlotājas mākslas tradīciju 
popularizēšanā 
 
Zinātniskā darbība 
No 2008. gada – vadošā pētniece LPA Mākslas pētījumu laboratorijā  
No 2007. gada – zinātniskās redkolēăijas sastāvā DU starptautiskās konferences 
„Persona. Krāsa. Daba. Mūzika.” zinātnisko rakstu izdevumam 
No 2006. gada – LPA Zinātnes padomes locekle 
 
Zinātnisko interešu jomas 
Mākslinieciskā prakse un publiskā telpa, mākslu sintēze, jauno mediju māksla, 
mākslas izglītības filozofija 
 
Pētījumu projekti:  
No līdz šim 2006. projekts „Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā”  
2007. – 2010 Projekts „Elektromegnētiskie viĜĦi kā materiāls un medijs mākslā” 
(projekta vadītāja/administratore) 
 
No 2000. gada līdz 2007. gadam 7 publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos 
un dalība 7 starptautiskās konferencēs. 
 
Zinātniskās publikācijas: 
 
Druvaskalne-Urdze A. (2005) Kr āsas un skaĦas sintēze vizuālās mākslas 
pedagoăij ā. Promocijas darba kopsavilkums. – R. 
 
Druvaskalne-Urdze A. (2005) Colour and sound Synthesis as a method: Artistic 
Practice, Research and Teaching. Person. Colour. Nature. Music. Scientific articles 
of the 4th International Scientific Conference. - Daugavpils, Latvia, pp. 285 - 292 
  
A. Druvaskalne-Urdze Kr āsas un skaĦas sintēze kā metode. – R., RaKa, 2004 
 
Druvaskalne-Urdze A. (2004) The studies of Visual Language in Cultural 
Contexts. Ethnic Culture: Traditions and Innovations. Proceedings of the 
International Scientific Conference. Ed. Apanavicius R. - Kaunas, Lithuania, pp.111 - 
119 
 
Druvaskalne-Urdze A. (2003) Colour and Sound Synthesis as a Method in Visual 
Art Pedagogy: the experience in Bauhaus. Rural environment. Education. 
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Personality. Proceedings of the International Scientific Conference. - Jelgava, Latvia, 
pp. 272 - 275 
 
Druvaskalne-Urdze A. (2002) An Approach to Visual Language in Art Pedagogy. 
Society and Culture. Proceedings of the International Scientific Conference IV. - 
Liepaja, Latvia, pp. 370 - 377   
 
Druvaskalne-Urdze A. (2002) Visual Language – a Tool to develop Creativity in 
Visual Art Pedagogy. Person. Colour. Nature. Music. Proceedings of the 3rd 
International Scientific Conference. - Daugavpils, Latvia, pp. 14 - 21 
 
Druvaskalne-Urdze A. (2000) The Synthesis of Colour and Sound in Painting – 
Problem and Solutions (The Development and Use of Methods in Pedagogy of 
Visual Art). Person. Colour. Nature. Music. Proceedings of the 2rd International 
Scientific Conference. - Daugavpils, Latvia, pp. 156 - 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aija Druvaskalne - Urdze 
 

26..06.2008. 
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ROLANDS GROSS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati Rolands Gross dzimis1955, gada 15. septembrī Liepājā 

precējies, bemi Ieva (1977) un Arturs (1982), Annija 
(1989). 

 
Dzīves vieta   Rīga, Atgāzenes iela 4 2 LV-1004, Tālr. 7619941 

  mob. 26178673 

Izglītība 
1970-1974     Liepājas lietiiėās mākslas vidusskola 
1975 – 1981 Latvijas Mākslas akadēmija, profesora Edgara lllnera Stājglezniecības 
darbnīca 
1998 Mākslas maăistra grāds par darbu 'Daži ogles zīmējuma aspekti latviešu 
mākslā" 
2003/03.10- Pedagoăiskās izglītības piinveide Daugavpils universitātē 160 stundu 
programmā Inovācijas 
19.12 augstākās izglītības sistēmā 
 
Pedagoăiskā darba pieredze 
1979-2003 Skolotājs JāĦa Rozentāla Rigas mākslas vidusskola 1990-1999 metodiska 

fonda vad., 
J. Rozentāia vidusskolas atbalsta fonda dibinātājs, JRRMV atbalsta fonda 
izpilddirektors1998-1999 

2000  Latvijas Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras lektors 
No 2001 Docents Starptautiskajā Psiholoăijas augstskolā 
2002 Ievēlēts par LMA zīmēšanas katedras docentu 
2004 Ievēlēts par LMA zīmēšanas katedras asociēto profesoru 

Piedalīšanās izstādēs 

2008. PasteĜu izstāde Jelgavas muzejā 

2007. Gleznu izstāde Somijā 

No 1979 Regulāri piedalās mākslas izstādēs: strādā eĜĜas, pasteĜa, akvareĜa un 
zīmējuma tehnikās un grāmatu ilustrācijā (skat. personālistāžu un izstāžu sarakstu ) 

 
Godalgas 
1979. gadā MA medaĜa "Par gada labāko zīmējumu"  
1997. gadā P.Karna Domājamie stāsti L II. (1996.1997), Latvijas grāmatizdevēju 
konkursā savā grupā novērtēta kā otra labākā grāmata 
 2000,  II vieta konkursa izstādē "Tikai jūra" Rīgā, galerijā Asūna 
 
L īdzdalība sabiedriskās organizācijās - Latvijas Mākslinieku savienības biedrs 

Darbi kolekcij ās: 
Mākslas muzejā Arsenāls (Rīga, Latvija), Latvijas Mākslinieku savienības mākslas 
darbu kolekcijā (Rīga, Latvija), Olborgas mākslas muzeja kolekcijā (Dānija), 
Latvijas Republikas ăenerālkonsulāta kolekcijā (Sankt-Pēterburga, Krievija)
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Darbi priv ātkolekcij ās: 
Latvijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Anglijā, Somijā, 
Zviedrijā, ASV, Krievijā, Dānijā 
u.c. 
 
Grāmatu ilustr ācijas: 
M.Cielēnas dzejoĜu krājums Manas mājas (1991), 
F.Kama Domājamie stāsti I, II. (1996,1997), 

1979. gadā saĦēmis MA medaĜu "Par gada labāko 
zīmējumu" 
1997. gadā F.Kama Domājamie stāsti I, II. (1996,1997), 
Latvijas grāmatizdevcju 
konkursā savā grupā novērtēta kā otrā labākā grāmata 
2000. II vieta konkursa izstādē "Tikai jūra" Rīgā, galerijā 
Asūna 
 
Valodu zināšanas: Latviešu, krievu, vācu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolands Gross 
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DAINA  ĂIBIETE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati: Daina Ăibiete  dzimusi 1949.gada 28.jūlij ā Skrundā 
 
Dzīves vieta:   Rīgas iela 33 - 6 , Liepāja; tālr.: 34 86682, 26511985 
 
Darba vieta: Liepājas Univesitāte Lielā ielā 14 – lektore Mākslas un 

Dizaina katedrā Kuršu 20, Liepāja LV 3400  
Izglītība: 
 1995. –1998.   maăistrantūra LPA – Pedagoăijas maăistrs, diploms 
 1983. –1988. V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts –pamatskolas  
             pedagoăijas un metodiku spec., pamatskolas skolotājs. 
 1964. –1968. Liepājas lietišėās mākslas vidusskolas tērpu modelētāju nodaĜa 
 
Darba pieredze: 

Sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti patērētājizglītības jomā. Latvijas 
Praktisko mācību priekšmetu metodiskās apvienības biedrs no 2005.g. 

Projekta autore: 

Liepājas pilsētas mājturības metodiskās apvienības radošās grupas dalībai IFHE 
rīkotajā konferencē Nīderlandē (2001.) 

Jaunais gadsimts – ieskats nākotnē / dalībai IFHE pasaules mājsaimniecības kongresā 
Ganā (2000.) 

Līdzdalība projektos:  
2008., 8. – 10. maijs. Dalība projektā “ V īzijas par laiku” Skrundas svētku ietvasos. 
Plenērs un izstāde kopā ar programmas “Māksla” studentiem. 
2006.-2007. koordinatore un šūšanas nodarbību vadītāja Liepājas domes un 
“Nodarbinātības projekti” projektā „Liepājas iedzīvotāju ar īpašām  vajadzībām 
sociālā rehabilitācija un reintegrācija darba tirgū”. 
2006. maijs. Kultūras krustpunkti ZirĦu pagastā/ KKF stipendija. 
2005., 01.03. – 31.05.Latviskās dzīvesziĦas pārmantošana ZirĦu pagastā/ KKF 
stipendija.  
  
             2002. līdz šim brīdim lektore – LPA Mākslas un dizaina katedrā. 
 1995. – 2002.  asistente LPA – darbmācība, mājturība, vizuālā māksla   
             un mācīšanas metodika. Darbmācība un vizuālā māksla un to specmetodika. 
 1987. –1995. LPA –Darbmācība un mājturības māc. metodika. 
 1971. –1987. Etiėešu zīmētāja –retušētāja Liepājas tipogrāfij ā 
 1968. –1971. Adītāja –modelētāja sadzīves pakalpojumu kombinātā 
 
Papildus izglītība, kursi: 

2006.12.seminārs Zīgenē, Vācijā (Sociālās aprūpes problēmas un risinājumi). 

2006. 14.-21.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs mācībspēkiem “Konkrētais un 
abstraktais  vizuālās mākslas kompozīcijā”/ sertifikāts 
2006.- Sertifikāts par teorētiskā kursa noklausīšanos un praktiskā darbarealizāciju 
semināru ciklā e-studiju didaktikā” 
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2005./06. Sertifikāts- augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība.  

2000.03.01. – LU kursi ”Praktiskā projektu vadīšana”  
2000.25.01.- angĜu valodas kursi vidējam līmenim. 
2000. maijs. Starptautisks seminārs “ Developing a Learning Environment”. 
1999. 9. septembris – 2000. 30. jūnijs – “ Pedagoăisko augstskolu mācībspēku 
profesionālās kompetences pilveide”.  
1997.g. jūnijs. Kursi – “Praktiskums palīdzības sniegšanā” (M.Tupese, L. Ruperte) 
1996.g. maijs. Starptautisks seminārs “Mājturības mācīšanas attīstīšana Latvijā.” 
 
Zinātniskā darbība un intereses: 

1997.g. 29. – 30. dec. Dalība zinātniskā konferencē ŠauĜu Pedagoăiskajā institūtā par 
tēmu: “Bērnu  ar speciālām vajadzībām audzināšanas jautājumi” ar referātu, 
publicētas tēzes.2000. g. 24 – 29. jūlijs. Dalība IFHE XIXH Pasaules 
Mājsaimniecības Ekonomikas kongresā Ganā  (Āfrika). 

2001.gada15. – 17. maijam dalība kongresā Wageningen (Neetheriands) par tēmu:                     
“Changes at the other end of the chain.” Publicētas tēzes, nolasīts referāts.          

2002. gada 15. – 18. maijam dalība starptautiskā konferencē Daugavpilī par tēmu: 
Person. Color.  Nature. Music.” ar referātu un publikāciju “ Kreativitātes 
problēma skolotāju sagatavošanā”. 
2002. gada novembris. Dalība zinātniskā konferencē  “Ethnic Culture:Traditions and 
Innovations” KauĦas Vitauta Magnusa Universitātē. Referāts un publikācija 
“Ethnographical Elements in Contemporary Costume” 
2004.g. 1.-7. augusts. Dalība 20. Pasaules Mājsaimniecības Ekonomikas kongresā 

Japānā Kioto .Stenda referāts : “The Possibilities Manual Work and Visual Art Offer 

for Rehabiliation of Children With Special Needs”, publikācija. 

 
Zinātniskās publikācijas – 12, 
mācību literatūra  un profesionālo kursu programmas 
 
Personālizstādes un dalība Liepājas Tautas fotostudijas “fotast” radošajā darbā: 
         2008. gada 28. februāris. Dalība fotostudijas atskaites izstādē “CeĜš” Liepājas 
muzejā 
         2008. gada. 10. maijs. Tematiska fotoizstāde “Romantiskā Skrunda”. 

2007. febr. Līdzdalība ar 5 foto Mākslas  un darbmācības katedras mācībspēku 
darbu izstādē ŠauĜos Lietuvā 

         2007. gada rudens. Dalība fotostudijas ceĜojošajā izstādē Kurzemes pilsētās un 
apkārtnē. 
         2007. gada 10. maijs. Tematiska fotoizstāde Skrundas Kultūras nama “Saule 
Ventmalā”. 
         2006.līdzdalība fotoizstādē „Melnbaltā” Liepājas Muzeja nodaĜā 
         2006.aug./sept. dalība fotoizstādē „Pēdējā pietura Latvijā” Darmštatē, Vācijā 

2006. gada jūlijs FOTO personālizstāde “Ventas mežăīnes” Skrundas kultūras 
namā 
2005.gada maijs Fotostudijas sieviešu grupas izstāde “VELTĪJUMS” Latviešu 
Biedrības namā  
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2004. gada 17. janvārī dalība Liepājas Tautas fotostudijas 45 gadu jubilejas 
izstāde. 
2002. gada 10. maijā tematiska fotoizstāde Skrundā “ Skrunda ir manas 
saknes”. 
2001. gada 10. septembrī “ Rožu galerijā” fotoreportāža “ Sajust Āfriku”. 
 

Valodu zināšānas: latviešu, krievu –brīvi, angĜu – vidējais līmenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daina Ăibiete 
27.06.2008. 
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INTA KL ĀSONE 
CURRICULUM VITAE 

VISPĀRĪGĀS ZIĥAS 
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Vārds, uzvārds Inta Klāsone 
Personas kods 260157 – 10829 
Dzimšanas vieta Liepāja, Latvija 
Adrese, telefons, e-pasts Alejas iela 6 – 9; Liepāja, LV – 3401; tālrunis 26535978; 

inta_klasone@inbox.lv 
Pārvalda svešvalodas angĜu valoda sarunvalodas līmenī, krievu valoda labi 
Izglītība 2003.g.-2005.g. studijas LPA, diploms: sērija PDA Nr.0915, 2005. 

Pamatizglītības skolotāja angĜu valodā; 
1978.g.-1983.g studijas . A. I .Hercena ěeĦingradas Valsts 
Pedagoăiskajā institūtā, Mākslinieciskās grafikas fakultātē, 
kvalifikācija: rasēšanas, darbmācības, tēlotājmākslas skolotāja, 
diploms 3B Nr.634126; 
1972.g. – 1976.g. mācības Liepājas Lietišėajā mākslas vidusskolā 
šūšanas – modelēšanas specialitātē 
 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

1995.g. Pedagoăijas zinātĦu kandidāte, promocijas darbs 
aizstāvēts Krievijas ZinātĦu Akadēmijas Personības attīstības 
institūtā Estētiskās audzināšanas pētījumu centrā Maskavā par 
tēmu: „Mākslinieciskā izglītība Latvijā no 1918. – 1940. gadam”. 
 1995.g. Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (Ar Latvijas 
Universitātes habilitācijas un promocijas padomes 1995. gada 10. 
oktobra lēmumu N 11), Doktora diploms C-D Nr.001319 , Pamats: 
Krievijas Federācijas AK 1995. gadā piešėirtais pedagoăijas 
zinātĦu kandidāta grāds par disertāciju „Mākslinieciskā izglītība 
Latvijā no 1918. – 1940. gadam”. 
 

Nodarbošanās Asociētā profesore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, Kuršu ielā 20; 
Liepāja, LV-3401 
Pētnieks Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības ZinātĦu 
indtitūtā 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIK ĀCIJAS 
Pētījumu projektu dal ībnieks 2006.- 2007  Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „Karjeras 

izvēles iespējas mākslā un mūzikā „ l īguma Nr. 
2006/0131/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.3.7.2./0124/0303 
2006. – 2007.– Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „ 
Tālākizglītība e-kursa „Datordizains IT speciālistiem izstrāde un 
aprobācija” līguma Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094 
 2008 – Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas Informācijas Tehnoloăiju studiju 
programmas kvalifikācijas prakse”  Finansēšanas līgums 
Nr:2007/0035/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0046/0094  
2007 - - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas Datordizaina studiju programmas 
kvalifikācijas prakse”  Finansēšanas līgums 
Nr:VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0047/0094  
2005.-2006 - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā  „ Sociālās 
atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas 
centra un programmu izveide VaiĦodes internātpamatskolā”  
līgums : VPD1/ESF/NVA/04/GS3.3.5.2/0001/0008/17 
 

L īgumdarba dalībnieks  ESF un Latvijas valsts budžeta finansētā projekta ietvaros “ Jaunu 
profesionālās izglītības programmu un tālmācības programmu 
izveide invalīdiem un to īstenošana reăionos “ ( Līguma numurs: 
2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./ veikta projekta 
programmas “Vizuālās reklāmas noformētājs” izstrāde. 

  
Eksperta darbs 2008 - Eksperta darbs Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu izvērtēšanā mākslas zinātnēs un kulturoloăijā 
2007 – Eksperta darbs Liepājas pilsētas skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu izvērtēšanā kultūras vēsturē 
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Inta Klāsone 
2008-06-27 

 
 
 
 

 
ALDIS K ěAVI ĥŠ 

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati:  Aldis  K ĜaviĦš dzimis 1938.gada 27. maijā Madonā 

Dzīves vieta:   Klaipēdas iela 110 dz. 5, Liepāja LV –3416; tālr.34-31273 

Darba vieta:  profesors Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; Lielā iela –14;  
   Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 21129  
Izglītība:  
2003. Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Humanitāro zinātĦu maăistrs vizuālajā 
 mākslā/ diploms 
1967.Latvijas Valsts Mākslas akadēmija, Stājglezniecības fakultāte, kvalifikācija: 
 mākslinieks, gleznotājs, pedagogs/ diploms 
1957. Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 
 
Akademiskā biogrāfija:  
2006.g.26.maijā ievēlēts profesora amatā mākslas zinātnes, mākslas nozarē, vizuāli 
plastiskās mākslas apakšnozarē, Latvijas Mākslas akadēmijas Profesoru padomē 
mākslas zinātnē, mākslās. 

Darba pieredze: 
No 2006. sept. LPA Senators un arī Satversmes loceklis 
2006.maijs - profesors Mākslas un dizaina katedrā LPA 
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Lekcijas ŠauĜu universitātē, Lietuvā 2006.g. 24.-28. maijs 
Līdzdalība Kvalifikācijas komisijas darbā Vi ĜĦas Mākslas akadēmijas Klaipēdas 
 Vizuālās komunikācijas dizaina katedrā, maăistra darbu teorētiskās daĜas 
 aizstāvēšanā 2006.g.maijā. 
1999.02.11.- asociētais profesors Mākslas un darbmācības katedrā LPA 
1992. –1999.1.11- lektors Mākslas un darbmācības katedrā Liepājas Pedagoăijas 
 akadēmijā 
1976. –1998.gada 22. Jūnijam Liepājas teātra galvenais mākslinieks 
1967. –1976. Liepājas Lietišėās mākslas vidusskolas pedagogs, mācību daĜas 

vadītājs, direktors 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā: 
No 2007. Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Mākslas un literatūras kolēăijas 
 priekšsēdētājs 
2000.- 2004. Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis 
1994. – 2000. Liepājas Mākslinieku līgas valdes loceklis 
1978. –1994. Latvijas Mākslinieku savienības Liepājas organizācijas valdes 
 priekšsēdētājs 
1993. – 2005. Liepājas pilsētas domes Patstāvīgās kultūras komisijas loceklis 
1998.- 2000. Liepājas Lietišėās mākslas koledžas pedagogs 
 
Dapildus izglītība, kursi: 
1978. –1980. Mākslinieks –stažieris Maskavas Tagankas drāmas un komēdijas teātrī, 
 iegūstot mākslinieka – inscenētāja grādu. 
Prasme strādāt ar datoru. 
2000. – iegūts sertifikāts “ Projeta vadīšana”. 
2000. – apliecība “Saskarsmes psiholoăija”. 
2005.g. uzsturēšanās rezidencē Indijā, New Deli, Global Arts Village no 18.augusta 
 līdz 18. novembrim.  
2006. 21.,21.maijs starptautiska konference ”Jaunās iniciatīvas mākslā” Liepājā 
2006. 14.-21.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs mācībspēkiem “Konkrētais un 
abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā”/ sertifikāts 
2006. 24.- 27.aug. starptautisks seminārs „Jauno mediju mākslas izglītība”Liepājā 
2007. 13.- 19.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs LPA “Ūdens vizuālajā mākslā” / 
sertifikāts 
2008.11.-17.jūlijs starptautiskais simpozijs – plenērs LPA ”Klusā daba”/sertifikāts 
 
Autordarbi: 
ap 100 izrādes teātros Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā; no 1966. Gada 
piedalos tēlotājmākslas izstādēs 
1980./90. Gadi –izstāžu apskati un kritikas pilsētas laikrakstā,, Kurzemes vārds” 
1998.- personālizstāde  Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Madonā; plenērs un izstāde  
 Lietuvā. 
1999.- personālizstāde Jelgavā, zīmējumu izstāde Liepājā,galerijā ,,Klints”, 
 gleznas galerijā ,,Rožu laukums “, gleznas Krievijas konsulātā Liepājā. 
1995.-Starptautiskais teātra projekts ,, Mūris” Dānija - Latvija. 
1997.-Liepājas mākslinieku darbu izstāde Ekšjo / ZVIEDRIJA /. 
1999..-Mākslas izstāde Šveicē / Folketvilā /. 
1999.- Plenērs ,, Sēlija 99”. 
2000. –Personālizstāde. Aktu zīmējumi. Eskilstūna - Zviedrija. 
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2002.gada jūnijā – jūlij ā  piedalījos X I Vispārējo Amerikas Latviešu dziesmu 
 svētkos, kā  muzikālās izrādes “Lolitas brīnumputns” – scenogrāfs, kostīmu 
 mākslinieks un aktieris. 
2003. Personālizstāde “Gleznas. Retrospekcija” Rīgā Melngalvja namā, Aizputē  Mētras
 mājā, Liepājas muzejāAtskaites izstāde Deli 2005.g. novembrī un Liepājā 
2006.g. 17.janv.- 12.febr. Personālizstāde “Indijas pieskārieni”, Liepājā, galerijā 
 MĀJA. 
2005./2006. Indijas dienasgrāmatas publikācijas Liepājas laikrakstā “Kurzemes 
 Vārds” 
2006. 17.janv.- 12.febr. Personālizstāde „Indijas pieskārieni”, Liepājā, galerijā MĀJA 
2006.aug. skatuves noformējums V.A.Mocarta operai „Bēgšana no seraĜa”sadarbībā 
 ar Liepājas Simfonisko orėestri 
2006. okt. skatuves noformējums O.Zahrādnika lugai „Zvanu solo”Liepājas teātrī 
2007.janv. Liepājas literātu un radošo mūziėu kluba „Helikons” žurnāla n.13 vāka 
 dizains un ilustrācijas 
2007. dzejnieces Z.Zanbergas dzejoĜu krājuma „Kailums” dizains, Z.AkmentiĦa 
 grāmatas „Pie jūras, uz akmeĦiem, dunā”dizains 
2007.febr./marts LPA Mākslas un darbmācības katedras mācībspēku darbu izstādes 
 organizācija un komplektācija ŠauĜu Universitātes mākslas galerijā, bukleta 
 izgatavošana, līdzdalība izstādē 
2008. 14.maijs - 8.jūnijs personālizstāde atzīmējot 70.dzimšanas dienu Liepājas 
muzejā “Ejot neatskatos”. 
2008. 17.oktobris personālizstāde “Ejot neatskatos” ŠauĜu galerijā “Laiptai”/Lietuva/. 
 
Apbalvojumi:  
2008.Liepājas pilsētas domes Pateicība par mūža ieguldījumu mākslas nozares 
attīstībā Liepājā un Latvijā. 
2006. Liepājas pilsētas domes Pateicība par ieguldījumu Liepājas Mākslas 
 vidusskolas attīstībā un izaugsmē 
1997. –Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksts 
1999.- Liepājas pilsētas domes Atzinības raksts. 
 
Valodu zināšanas: 
latviešu, krievu valodas –pārvaldu brīvi 
lietuviešu, angĜu valodas –sarunu valodas līmenī 
vācu valodu ar vārdnīcas palīdzību. 
 
Papildus ziĦas: 
Ar 1999. / 2000. Studiju gadu tiks realizēta jauna augstākā profesionālo studiju 
 programma ,, Mākslas pasākumu organizators”. 
No 1994. Gada piedalos mākslas studiju programmu realizācijā un 
 iestājpārbaudījumos, studiju kursu izvērtēšanā studentiem gala 
pārbaudījumos. 
1997.- izveidoju scenogrāfiju 10. Vispārejo Amerikas latviešu dziesmu svētku  
 muzikālajai   izrādei ,, Laimes reibonī “ / ĥujorka, klīvlenda / 
No 1997. Gada sadarbojos ar Liepājas Celojošo leĜĜu teātri, deorācijas un lelles. 
No 1997. Gada vadu izvēles kursu studentiem scenogrāfij ā LPA. 
2000.gada novembrī – 5.Starptautiskais leĜĜu festivāls Pakistānā – Lahore. 
2006.g. maijs līdzdalība “Kurzemes Mākslas masāžas pasākumos” 
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2006.g. Liepājas starptautiskais plenērs “Mūzu hepenings” / līdzdalība pasākumos un 
 izstādē. 
2007. līdzdalība A.Jansona muzikālās izrādes „Homo novus” sagatavošanā Amerikas 
 latviešu dziesmu svētkiem jūn./jūl. ĥujorkā un Indianapolē. 
2007.jūnijā Piedalīšanās plenērā Eskilstūnā /Zviedrija/ 
2007.augusts Piedalīšanās Liepājas starptautiskajā plenērā Marīna’07. 
2007.augusts Piedalīšanās plenērā ŠauĜu Monmartras Republika /Lietuva/. 
2007. oktobris Piedalīšanās plenērā “Švelnus vejas”Šventajā /Lietuva/. 
2007. izveidots vāka dizains E.TauriĦa grāmatai “KaraĜa spārni”. 
2008.janvāris Piedalīšanās izstādē “Švelnus vejas”ŠauĜu galerijā Laiptai /Lietuva/ 
2008.janvāris Piedalīšanās ŠauĜu universitātes Mākslas fakultātes Maăistra darbu 
aizstāvēšanas komisijā. 
2008.aprīlis Piedalīšanās ŠauĜu universitātes 50 gadu jubilejas svinībās. 
2008. 12.,13.,14.jūnijs Piedalīšanās R.Stārosta 100gadei veltītajā GrobiĦas domes 
rīkotajā plenērā. 
2008.jūlijs Piedalīšanās Liepājas starptautiskajā plenērā Marīna’08 
2008.6. augusts Piedalīšanās plenērā ŠauĜu Monmartras Republika/ietuva/ 
2008.11-21. augusts Piedalīšanās grafikas plenērā ŠauĜos /Lietuva/ 
2008. oktobris Pabeigt darbu pie izdevuma “Liepājas māksla gadsimtu 
vējos.Glezniecība”. 
 

 
Aldis KěAVIĥŠ 

2008. 
 

 
 
 

JĀNIS LETINSKIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati :  Jānis Letinskis dzimis1974. 
 
Darba vieta:   Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, t. 3423023, 29502223 
   e-pasta adr. letinskis@gmail.com 
Izglītība: 

 
Izglītības iestāde Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.2003. 
07.2005. 

Iegūtā izglītība: Pedagoăijas maăistra grāds informātikas didaktik ā. 
Diploma Nr. Sērija MD A, Nr.0121 

 
Izglītības iestāde Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
Iegūtā izglītība: Lietišėās mākslas un kultūras vēstures kvalifikācija, 

mākslas bakalaura grāds 
Diploma Nr. 000950 
 
Papildu izglītība/kursi: 

 



 56

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Nevalstisko organizāciju 
centrs 

kursi “Projektu izstr āde 
un vadība” 

05.1998. 

Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija 

seminārs “Finansu 
piesaiste projektam” 

03.2000. 

Nevalstisko organizāciju 
centrs 

“Cilv ēku resursu 
vadība” 

10.2000. 

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Dators lietpratējiem 07.2005. 

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Inovāciju menedžments 12.2005. 

 
Valodu prasme (vērt ējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – br īvi)): 

 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 5 5 
Krievu 4 4 3 
AngĜu 3 3 2 

 
Darba pieredze: 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.2002. 
Šobrīd 

Darba vietas 
nosaukums 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija matemātikas un 
inform ātikas katedra 

Amata nosaukums lektors 
Galvenie pienākumi 1. Lekciju lasīšana datorgrafikas jomā. 

2. Lekciju lasīšana multimediju tehnoloăiju jom ā. 
3. Lekciju lasīšana Web tehnoloăiju jom ā. 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

04.2001. 
09.2002. 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA “Liep ājas LeĜĜu teātris”  

Amata nosaukums administrators 
Galvenie pienākumi 1. izrāžu pārdošana Latvijā 

2. izbraukumu organizēšana 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

07.2000. 
08.2001. 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA “Elpi Liep āja”  

Amata nosaukums kancelejas un rūpniecības preču vairumtirdzniec ības 
menedžeris 

Galvenie pienākumi 1. tirdzniecības organizēšana Kurzemē 
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Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

07.2000. 
šobrīd 

Darba vietas 
nosaukums 

Biedrība „BITI”  

Amata nosaukums valdes priekšsēdētājs 
Galvenie pienākumi 1. Organizācijas un valdes darbības vadīšana 

2. Projektu izstrāde un realizēšana 
 

 
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar 
projekt ā veicamajiem pienākumiem): 

 
No 1998.gada vietēja un starptautiska mēroga izglītības un sociāla rakstura projektu 
izstrāde, finansu piesaiste un realizācija. 

 
Svarīgākie: 

1998. – 1999. Moderno mediju festivāls “Down the tunnel” 

Starptautisks pasākums, idejas autors un projekta vadītājs. Projekta mērėis: 
popularizēt modernos medijus. Piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, 
Krievijas, Dānijas, Vācijas.  

2000.g. Projekts “Vislatvijas Netradicion ālās Studentu sporta spēles”. 

Projekta vadītājs. Projekta mērėis: piesaistīt Latvijas studējošās jaunatnes 
uzmanību Liepājai, piedāvājot netradicionālas aktivitātes. Pasākumā tika 
pārstāvētas gandrīz visas Latvijas augstskolas. 

 
2001.g. Projekts “Septembris Nr.1”.  
Idejas autors un projekta vadītājs. Projekta mērėis: uzsākot jauno mācību gadu,  
iesaistīt jauniešus kultūras, sporta un izglītojošās aktivitātēs. 
 
2001. - 2002.g. Projekts “Kuld īga 21. gadsimts” 
Projekta mērėis: dot iespēju Liepājas jaunajiem māksliniekiem radoši izpausties 

citā vidē un iekĜauties ar aktivitātēm Kuldīgas pilsētas svētkos. 
 

2001. – 2002.g. Projekts “Jaunatne un māksla cīĦā pret narkomāniju”.   

Idejas autors un vadītājs. Projekta viena no mērėa auditorijām bija jaunieši ar 
īpašām vajadzībām, kuri izstrādāja uzskates materiālus par narkomānijas 
problēmām. Projekta mērėis: likt apzināties jauniešiem narkotisko vielu graujošo 
ietekmi. Projekta ietvaros izveidotā izrāde tika demonstrēta vairākās Latvijas 
pilsētās (Liepājā, Rīgā, Saldū, Ventspilī, Alūksnē, Madonā, Jēkabpilī, Kuldīgā, 
Skrundā, Tukumā, Jelgavā). 

2003.g. Projekts “M ēs pret narkomāniju”.  

Idejas autors un projekta vadītājs. Apvienot Liepājas skolu jaunatni kopējā pasākumā 
un ar jauniešiem saistošu pasākumu, tos informēt par narkotiku graujošo ietekmi.  

2003.g. Projekts “Priekules palete”. 
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Idejas autors un projekta vadītājs. Projekta mērėis: dot iespēju Liepājas jaunajiem 
māksliniekiem radoši izpausties citā vidē. Dot iespēju jaunajiem māksliniekiem 
darboties sabiedrības labā, radot darbus Priekules slimnīcai. IekĜauties ar 
aktivitātēm Priekules pilsētas svētkos. 

2004.g. Projekts “Izk ārtne”.  

Idejas autors un projekta vadītājs. Piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem un 
veikt noformēšanas darbus izglītības un medicīnas iestādēs, dot iespēju studentiem 
un citiem jauniešiem iesaistīties projektā gūstot praktiskas zināšanas veicot 
noformēšanas darbus, dot iespēju studentiem un citiem jauniešiem darboties 
sabiedrības labā. 

2004. - 2005.g. Projekts “M ēs pilsētā”.   

Idejas autors un vadītājs. Projekta ietvaros tiek uzĦemta filma, izstrādāti 
multimediju kompaktdiski, web lapa par ielu jauniešiem. 

2006. - 2007.g. Rēzeknes augstskolas projekta “Profesionālās tālākizglītības 
kursa “Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un 
aprobācija” Nr. 2006/0019/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0094/0160 
multimēdiju apmācības moduĜu kursa didaktiskā nodrošinājuma programmētājs. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola. 

2005. -2006.g. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības Studiju centra projekta 
"Draudz īgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām sociālai integrācijai"  (līguma Nr. 
2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007) programmētājs – kursa 
dizaineris. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola. 

2006. - 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta „T ālākizglītības e–
kursa „Datordizains IT speciālistiem” izstr āde un aprobācija”  (identifikācijas 
numurs VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094) vadītājs, datorgrafikas un 
multimediju eksperts, eksperts IT speciālistu tālākizglītības programmu izstrādē un 
multimediju mākslinieks. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, Daugavpils augstskola) 

2006. - 2007.g. biedrības „Biti” projekta "Soci ālās rehabilitācijas programmas 
izstrāde un ieviešana invalīdiem” (finansēšanas līguma numurs 
VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2./0001/0049/23) projekta vadītājs, multimediju 
tehnoloăiju speciālists un datorgrafikas speciālists 

2006. - 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "Inovat īvi 
programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 
attīstīšanai” (finansēšanas līguma numurs 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/037) multimediju un datorgrafikas 
eksperts. 
Iesaistītās augstskolas: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 



 59

Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola, Daugavpils 
augstskola. 

2006. - 2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "M ājas lapas izveide 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas kultūras vadības studiju programmu 
popularizēšanai” (finansēšanas līguma numurs 
2006/0170/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0066/0094) multimediju un tīmekĜa 
tehnoloăiju eksperts, projekta vadītāja asistents. 

2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "  Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Inform ācijas Tehnoloăiju studiju programmas kvalifik ācijas 
prakse” (finansēšanas līguma numurs VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0046/0094) 
projekta vadītājs, eksperts IT jomā, Informācijas Tehnoloăiju studiju programmas 
prakses vadītājs. 

2007.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projekta "  Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas Datordizaina studiju programmas kvalifik ācijas prakse” 
(finansēšanas līguma numurs VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0047/0094) projekta 
vadītājs, eksperts IT jomā, Datordizaina studiju programmas prakses vadītājs. 

 

 

 
Jānis Letinskis 

 

EDĪTE LEŠČINSKA 
CURRICULUM VITAE 

Personas dati Edīte  Leščinska, dzimusi  1956. gada 2. aprīlī, Rīgā  

 
Dzīves vieta         Atmodas bulvārī 12b – 25,  Liepājā, tālr. 3456502; 9629619 
 
Izglītība 
 1981 – 1985 Lunačarska Valsts Teātra mākslas institūta aspirantūra 

1976 – 1981 Lunačarska Valsts Teātra mākslas institūta Teātra zinātĦu 
fakultāte 
1963 – 1974 Rīgas 45. vidusskola 

Zinātniskais grāds 
1985 – mākslas zinātĦu kandidāte 
1996 – mākslas zinātĦu doktore (pēc nostrifikācijas) 
 
Darba pieredze 
No 2003. gada februāra Liepājas teātra mākslinieciskā vadītāja padomniece 
literārajos jautājumos. 
1998. – 2003. laikraksta “ Kursas Laiks” reportiere 
1990 – 1998 Liepājas teātra literārās daĜas vadītāja 
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1985 – 1990 LZA Valodas un literatūras institūta Teātra, kino un mākslas nodaĜas 
zinātniskā līdzstrādniece 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā 
1985 – 1987 Latvijas Konservatorijā krievu teātra vēstures pasniedzēja 
No 1990 periodiski lasu teātra vēstures kursu Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
studentiem un maăistrantiem 
2000 – 2004 Latvijas KKF Teātra ekspertu padome 
2002 – 2004 Latvijas KM Bērnu un jaunatnes teātra mērėprogrammas ekspertu 
padome  
 
Papildus izglītība, kursi 
1993 izglītojošais projekts “American Theatre” ASV 
No 1998 dažādi žurnālistikas kursi  

Valodu zināšanas 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – pārvaldu brīvi 
AngĜu – pārvaldu 
 
Autordarbi 
ZinātĦu kandidāta disertācija “Režijas un scenogrāfijas mijiedarbības pamatprincipi 
un to evolūcija latviešu 70. – 80. gadu teātrī” (krievu val.) 
NodaĜas grāmatās “Latviešu teātris. 70. gadi”, “Latviešu teātris. 80. gadi”, 
“Jūgendstils Baltijā. Laiks un telpa”, “20. gadsimta režijas vēsture pasaulē un 
Latvijā”, „Postmodernisms”, šėirkĜi enciklopēdijā “Teātris un kino biogrāfij ās”. 
Aptuveni 300 rakstu par teātri latviešu un ārzemju periodikā. 

Edīte Leščinska 
2008. 

ILVA  MAGAZEINA 
 CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati:         Ilva Magazeina  dzim. 1967.g. 6.jūnijs 

Dzīves vieta:    Lielā ielā 2 dz.30, Liepājā, LV – 3401, mob.tel. 26304590 

Darba vieta:         LPA, Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 23023 

 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība : 
no 2005.g. līdz šim laikam – studē Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas pedagoăijas doktora studiju programmā; 
2005.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības 
zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā; 

1990.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, Lietišėās 
matemātikas specialitāte, inženiera – matemātiėa 
kvalifikācija. 
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Profesionālā darbība : 
no 1999.g. - līdz šim laikam - SIA ”Reklāma & 
Poligrāfija”, direktore; 
no 1997.g. – 2000.g. – Liepājas 6. vidusskola, informātikas 
skolotāja; 
no 1990.g. – līdz 2006.g. - Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, Matemātikas un informātikas katedra, asistente; 
no 2006.g. – lektore; 
no 1990.g. – līdz šim laikam - Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, Matemātikas un informātikas katedra, datoru 
laboratorijas vadītāja. 

Zinātniskā darbība: 

no 2006.g. – piedalīšanās ESSF projektā Tālākizglītības    
e-kursa “Datordizains IT speciālistiem” izstrāde un 
aprobācija; 

no 1996.g. līdz 2000.g. – piedalīšanās TEMPUS projektā 
“Modernās informācijas tehnoloăijas tālākizglītībā”; 

no 1994.g. līdz 1996.g. – piedalīšanās TEMPUS projektā 
“Multimediju un datoru tehnoloăijas izglītībā”. 

Publikācijas:          7-tā starptautiskā matemātikas mācīšanas konference 

“Audiovizuāli mācību materiāli matemātikas apguvē” 
Prasmes un intereses:  

Valodas prasmes: 
krievu – pārvaldu brīvi, angĜu, vācu – sarunvalodas līmenī. 

 
 
 

Ilva  Magazeina 
2008. 

SANTA MAZIKA                       
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati:  Santa Mazika, dzimusi 1979. gada 27. decembrī Rīgā 
     
Dzīves vieta:   “Kamenes” – 10, GrobiĦas pag. Liepājas raj. LV - 3430 

    Tel. (+)371 29194369, e – pasts maxla@karosta.lv 
 

Darba vieta:  Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu 
laboratorija Atmodas bulv. 6, Liepāja, LV-3414 

     
Akadēmiskā izglītība: 

• No 2007.gada studijas Latvijas Mākslas akadēmijā doktorantūrā 
• 2003.-2007. gads studijas Latvijas Mākslas akadēmijā maăistrantūrā 
• 1999.- 2003. gads mācības Latvijas Mākslas akadēmijā Mākslas zinātnes 

nodaĜā 
• 1986. - 1998. mācības Rīgas AngĜu ăimnāzijā 
 

Akadēmiskie grādi: 
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• Humanitāro zinātĦu maăistra grāds mākslā Mākslas zinātnes un kultūras teorijā 
Mākslas zinātnē, 2007.gads, Latvijas Mākslas akadēmija 

• Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds mākslā Mākslas zinātnes un kultūras 
teorijā Mākslas zinātnē, 2003.gads, Latvijas Mākslas akadēmija 

 
Profesionālā darbība: 

• Fotogrāfa Kristapa Grundšteina personālizstādes „Silenzio” kuratore Laicīgās 
mākslas galerijā „K. M āksla”, 2008.gada 3.maijs – 3.jūnijs. 

• Naivista Modra Sapuna izstādes „Dabas darbnīca” kuratore (kopā ar Kristīni 
Briedi) Laicīgās mākslas galerijā „K. M āksla”, 2008.gada 29.marts – 
27.aprīlis. 

• Jaunā mākslinieka Pētera Pogas (Pētera TaukuĜa) personālizstādes „Kolāžas” 
kuratore (kopā ar Kristīni Briedi) Laicīgās mākslas galerijā „K. M āksla”, 
2008.gada 23.februāris – 20.marts 

• Kopš 2008.gada 1.janvāra Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu 
laboratorijas vadītāja 

• Dalība Laikmetīgās mākslas centra rīkotajā konferencē „M ākslas institūciju 
loma ăentrifikācijas procesos” ar referātu „K@2 and New institutionalism in 
the context of gentrification”, Andrejsalā, 2007.gada 6.-7.decembris 

• Dalība LPA MPLab rīkotajā starptautiskajā konferencē „Jaunie mediji un 
Mākslas izglītība” ar referātu „New Media role in the development of new 
institutional forms within cultural field in Latvia during last decade”, Liepājā 
2007.gada 25.-26.oktobris 

• Kopš 2007.gada stundu pasniedzēja Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Jauno 
Mediju mākslas kursā (Mākslas vēsture) 

• Piedalīšanās darbnīcā „Exercises on Adhocracy, Public Preparation” ietvaros, 
Pērnavā 2007.gada 10.-16.jūlijs 

• Uzstāšanās Latvijas Kultūras koledžas rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē 
„Starptautisko kultūras projektu īstenošanas prakse. Problēmas un risinājumi” 
ar referātu „Kurzemes mākslas masāža. PērĜu kaisīšana vai tradīcijas 
reanimēšana”, 2007.gada 20.aprīlī 

• Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu laboratorijā, zinātnieka 
asistente (no 2006. gada) 

• Latvijas Mākslinieku savienības rīkotās izstādes „Rudens 2006” kuratore (kopā 
ar Elīnu Hermansoni, Ingūnu Ăēăeri un Dainu AuziĦu) Latvijas DzelzceĜa 
vēstures muzejā, 2006.gada 12. – 29.oktobris 

• „Kult ūras un informācijas centra K@2” rīkoto Kurzemes mākslas dienu 
„Kurzemes mākslas masāža” sabiedrisko attiecību koordinatore un 
konferences „Jaunās iniciatīvas mākslā” koncepcijas autore, 2006.gada 
6.maijs – 6.jūnijs; konference -21.un 22.maijs 

• Dalība starptautiskajā darbnīcā „Methods - research projects on art-society 
relations” (BoloĦa, Itālija) un projektu atlasē 2005. gada decembrī. Rīkotāji 
“Cittadellarte - Fondazione Pistoletto” (Itālija) un “Artfactories” (Francija), 
2006. gada 27.-29. janvāris  

• Ikgadējās vizuālās un lietišėās mākslas izstādes „Liepājs Rudens 2005. 
PIEDERĪBAS APZIĥA” kuratore, 2005.gada. 26.novembris – 2006.gada 
8.janvāris  

• Kopš 2005.gada novembra regulāri publicē recenzijas interneta portālā „Delfi” 
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• Laicīgās mākslas galerijā “K. M āksla?” notikušās Agneses Gulbes fotoizstādes 
„PĀRRĀVUMS” kuratore, 2005.gada 13. augusts līdz 8. septembris  

• Liepājas pilsētas Domes Kultūras lietu komisijas locekle, no 2005.gada aprīĜa 
un līdz 2006.gada aprīlim arī sekretāre  

• Galerijā “ag7” notikušās Olgas Dorenskas personālizstādes “Džuandzi un 
Taurenītis” koordinatore, 2005.gada 5.-19. aprīlis  

• Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu konkursizstādes “Papīrs telpā” 
kuratore, 2004.gada 29.septembris – 15.oktobris  

• Kopš 2004.gada sākuma analītiskā kultūras izdevuma “K.Kultūra” redaktore 
• Kopš 2004.gada publicē recenzijas žurnālā “Studija” un laikrakstā “Kultūras 

Forums”  
• Dalība Eiropas kultūras fonda rīkotajā konferencē “Almost Real” “Art for 

Social Changes” ietvaros, Ūtrehtē (Nīderlande), 2004.gada 11. – 14. marts 
• Dalība “Homburger Gespräch 2003” konferencē Visbijā (Gotlandē, Zviedrijā), 

2003.gada 6. – 14.septembris 
• Kopš 2003.gada augusta regulāri publicējas analizējot vizuālās mākslas 

parādības Liepājā 
• Latvijas Mākslas muzeja izdoto Birutas Baumanes un Voldemāra Matveja 

katalogu elektroniskās kartotēkas (abi 2002.gada izdevumi) sastādītāja 
• Mākslinieku savienības rīkotās izstādes “Rudens 2001”, i/z „Arsenāls” rīkotāju 

darba grupas locekle, 2002. gada 3. – 11. janvāris  
 

Papildus izglītība: 
• 2004.gada 24. – 28. augustā piedalīšanās „The Amsterdam-Mastricht Summer 

University” kursos “Development and Management of Autonomous Creative 
Spaces”. Kursu vadītāji Stīvs Ostens (Steve Austen, „Felix Meritis” fonda 
biedrs), Dragans Klaičs (Dragan Klaic, EFAH prezidents), Fazete Bordaž 
(Fazzet Bourdage, „Artfactories” koordinatore) 

• 1998./99. mācību gadā apmeklēja Latvijas mākslas akadēmijas sagatavošanas 
kursus gleznošanā, zīmēšanā, kompozīcijā un mākslas vēstures teorijā 

     

Valodu zināšanas: 
             Latviešu valoda – dzimtā 
             Krievu valodu pārvaldu brīvi  
             AngĜu valodu pārvaldu brīvi   
 
Stipendijas: 

• 2006.gada 24.marts VKKF stipendija radošajam darbam vizuālajā mākslā 
„Liepājas vizuālās mākslas procesu dokumentācija un publicēšana” 

• 2005.gada 1.aprīlis līdz 2006.gada 31.marts VKKF stipendija radošajam 
darbam vizuālās mākslas nozarē 

• 2004.gada 1.oktobris līdz 2005.gada 31.marts VKKF stipendija radošajam 
darbam vizuālās mākslas nozarē 

• 2003.gada 1.oktobris līdz 2004.gada 30.jūnijs KKF stipendija radošajam 
darbam vizuālās mākslas nozarē 

 
Publikācijas1: 
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• Kopējais publikāciju skaits 139, gan periodikā (106), gan ziĦu portālā 
„Delfi” (32) 

• Intervijas - 11 
• Recenziju skaits – 91 
• Analītiski raksti – 27 
• Informatīvi apskati – 10 
 
 
 
 
 
 

Santa Mazika 
01.05.2008. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANDRIS   MILLERS 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati:  Andris   Millers dzimis 1954.gada 26. decembrī, Liepājā 

Dzīves vieta:   Priekules ielā 3 – 27, Liepāja 

Darba vieta:  lektors Liepājas Pedagoăijas akadēmijā Mākslas un 

darbmācības katedrā; Liepāja, Lielā iela 14, tālr. 34 – 007736; 

Kuršu iela 20, telefons: 3424005, 3421129. 

Izglītība: 
Latvijas Mākslas akadēmijas Humanitāro zinātĦu maăistra grāds mākslā / 
vizuāli plastiskajā mākslā  diploms 000433, 2003. / 
Augstākā 1984. -1990. g. - Latvijas Mākslas akadēmija, tēlotājmākslas un 
rasēšanas skolotājs 
1975. – 1976. – Rīgas 3. tehniskā skola, universālvirpotājs 

                                                                                                                                           
 



 65

1970. - 1974. - Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola, dekoratīvās 
noformēšanas nodaĜa 
 

Darba pieredze: 
 2004. līdz šim laikam – lektors LPA Mākslas un darbmācības katedrā  

1998. – 2004. -  asistents LPA Mākslas un darbmācības katedrā  
1997. līdz šim laikam LPA Pieaugušo Izglītības nodaĜas nepilna laika studiju 
programmas direktora vietnieks “ Vizuāli plastiskā māksla” un no 2002. līdz 
šim direktora vietnieks “ Pamatizglītības skolotājs. Vizuālās mākslas 
skolotājs; Mājturības skolotājs “ 

 1994. – 1998. -  lektors LPA Mākslas un darbmācības katedrā 
1994. - 1998. - zīmēšanas, gleznošanas un dekoratīvās gleznošanas skolotājs 
Liepājas Lietišėās mākslas koledžā  
1990. -1994. -asistents LPA  Mākslas un darbmācības katedrā 

 1990. - 1994.- LLMK zīmēšanas un gleznošanas skolotājs 
 1989. -1990. -Rudbāržu speciālās palīginternātskolas skolotājs 
 
Papildus izglītība, kursi:  
2008.11.-17.jūlijs starptautiskais simpozijs – plenērs LPA ”Klusā daba”/sertifikāts 
2007. 13.- 19.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs LPA “Ūdens vizuālajā mākslā” / 
sertifikāts 
2006. 20.okt. piedalīšanās Britu padomes rīkotajā seminārā “Art and Science”Rigā 
2006. 24.- 27. aug. starptautisks seminārs “Jauno mediju mākslas izglītība” Liepāja 
2006. 14.-21.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs mācībspēkiem “Konkrētais un 
 abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā”/ sertifikāts 
2006. 21.,21.maijs starptautiska konference ”Jaunās iniciatīvas mākslā” Liepāja 
2003. – LLU izdots sertifikāts / N. 000156 / par 4 KRP, 40 kontaktstundu apguvi 
programmā “ Augstskolu didaktika “. 
2002. gada 15. decembris LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un 
eksaminācijas centrs “ Pedagoăiskās kompetences attīstīšana bilingvālajā mācību 
vidē” . 
2000. – 2001. – CERTIFICATE, Organisational Development in VET Schools / 
Study credits – 12 / 
1999. – Arodpedagoăiskās pamatizglītības programmas ieviešana Latvijas 
augstskolās – apliecība par pilnas programmas apgūšanu programmā DELATE II 
1999. – Daugavpils Pedagoăiskās universitātes 7. ikgadējā zinātniskā konference. 
 
Zinātniskā darbība un intereses: 

Profesionālā darbība izstādēs tēlotājmākslā no 1996.gada: Mākslas dienu 
izstādes  Rīgā un Liepājā no 1986.g.; 1. Republikas pasteĜu un zīmējumu 
izstāde Valsts Mākslas muzejā 1987. gadā; akvareĜu izstāde izstāžu zālē 
“Latvija” 1995.gadā; ikgadējas Liepājas mākslas savienības rīkotās pavasara 
un rudens izstādes; tematiskās izstādes “Rožu laukums” galerijā 
1994.;1999.gadā; Kurzemes zonas mākslas bjenāles Talsos, Saldū, Liepājā 
1995.; 96.;97.gados; Liepājas mākslinieku izstāde Klaipēdā 1997.gadā. 
Organizējis un piedalījies grupu izstādēs no 1990. -1998.gadam – Liepājas 
Vēstures un Mākslas muzeja, galerijā “ Rožu laukums “ 
Personālizstādes: Liepājas Vēstures un Mākslas muzejā 1993.gadā.Galerijā 
“Rožu laukums 1994. un 1996.gadā, Skrundā, Priekulē 
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Dalība plenēros “ Mēs Liepājai “ un c. galerijā “ Klints “ 1998.,1999.,2001; 
Liepājas Metalurga 120. gadadienai veltītajā plenērā 
2001. – pasniedzēju darbu izstādē LPA izstāžu zālēs Kūrmājas prospektā 13. 
Liepājas mākslinieku grupas izstāde Rīgā 1999. gadā. 
Mākslinieku grupas izstāde Liepājā galerijā “Rožu laukums”. 

 2002., 2003. – Rudens izstāde Liepājas Vēstures un Mākslas muzejā. 
2004. – Konkursa izstāde galerijā “ Klints “ – “ Pie jūras dzīve mana. “ / 1. 
prēmija / . 
2004. – Izstāde galerijā “ Rožu laukums” – “ Andris Millers un dēls Matīss – 
gleznas”. 
2004. – Liepājas un Liepājas rajona mākslinieku izstāde galerijā “ Klints “ – “ 
Portrets “. 
2004. – Personālizstāde Aizputē galerijā “ Mētras māja”. 
2005. gada janvārī  – Grupas izstāde galerijā “ Rožu laukums” 
2005. gada februārī  – Personālizstāde Liepājas Vēstures un mākslas muzejā. 
2006.- līdzdalība „Kurzemes mākslas masāžas“ izstādēs un pasākumos maijā 
2006. jūlijs l īdzdalība plenērā „Cope“ Rucavas „Judbidžos“ 
2006.g. Liepājas starptautiskais plenērs “Mūzu hepenings” / līdzdalība 
pasākumos un  izstādē. 
2007.febr./marts līdzdalība LPA Mākslas un darbmācības katedras 
mācībspēku darbu izstādē ŠauĜos Lietuvā 
2008. 12.,13.,14.jūnijs Piedalīšanās R.Stārosta 100gadei veltītajā GrobiĦas 
domes rīkotajā plenērā. 

 2008.jūlijs Piedalīšanās Liepājas starptautiskajā plenērā Marīna’08 
 
 
 
 
 
 
 

Andris Millers 
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IRINA STRAZDI ĥA 
CURRICULUM VITAE  

Personas dati  Irina Strazdi Ħa Dzim. 1963.g. 1.septembrī 
 
Dzīves vieta  Liepājā, Siena 7 – 26, LV - 3401 e-pasts: 

irina.strazdina@inbox.lv 
 
Darba vieta   LPA, Psiholoăijas katedra Lielā iela 14, Liepāja 
   LV – 3401, Tālr. 34 23512 

     
Profesionālā un akadēmiskā izglītība –  
 1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes 

nodaĜas doktorantūrā; 
 1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – 

pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmsskolas audzināšanas metodiėis. 

Zinātniskais grāds -  1994.g. – Dr. psych. LU. Disertācijas tēma: 
“Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē”. 

 
Profesionālā darbība -        no 2007. gada septembra LPA Izglītības zinātĦu institūts 

– vadošais pētnieks attīstības psiholoăijā 
  no 2003.gada Psiholoăijas katedras vadītāja līdz šim 
laikam 

LPA Pedagoăijas fakultātes Domes locekle – no 
2003.gada līdz šim laikam 

 LPA Pedagoăijas fakultātes Skolotāju izglītības 
zinātnes programmas padomes priekšsēdētāja – no 
2002.gada līdz 2004. gadam  

 Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore 
– no 2000.gada līdz šim laikam 

 No 2006.gada Psiholoăijas katedrā docente 
 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Pedagoăijas un 

psiholoăijas katedra, asociētā profesore no 1999.gada 
līdz 2006.gadam  

 LPA zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības 
psiholoăijā.– no 1999.gada līdz šim laikam 
LPA Senāta locekle – no 1997.gad līdz 2006.gadam. 
LPA Izdevējpadomes locekle – no 1997.gada līdz 2006. 

  gadam 
1997. – 1999.g. strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas 

katedrā par docenti. 
1994. – 1997.g. strādāju LPA Pirmsskolas audzināšanas 

katedrā par lektori. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes 

nodaĜā. 
1985. – 1991.g. strādāju LPA Pirmsskolas  

audzināšanas katedrā par lektori. 
Docējamie kursi klātienes, neklātienes un maăistranūras studentiem: 

- vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, 
personības psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, 
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sieviešu un vīriešu psiholoăija, ăimenes 
psiholoăija, kritiskā domāšana, emocionālā 
inteliăence, sociālā psiholoăija, pieaugušo 
psiholoăija. 

 
Zinātniskā darbība  
 
No 2008. gada marta piedalīšanās projektā „Pētījums par kritiskās domāšanas 
pieejas izmantošanu izglītības sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā”. 
No 2006.gada 1.jūlija  līdz 2008.gada 30.jūnijam  tiek pildīti Eiropas Reăionālā 
attīstības fonda 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts 
zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu 
risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju 
ekspertes pienākumi. 
No 2006. gada janvāra līdz 2008. gada augustam darbība Vispārējās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās 
programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 
izveide”( Līgums Nr. 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).  
2006. – 2007. gadam kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā. 
 2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs - piedalīšanās Izglītības attīstības centra tālākizglītības 
programmā „Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu 
īstenošana starpkultūru un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts. 
 
1. 2001.g. 25. - 27. jūnijam piedalīšanās LPA un Hildesheimas Universitātes 
kopīgajā projektā "Nākotnes konference" seminārā "Pedagoăijas disciplīnas struktūra 
un perspektīvas". 
2. 2001.g. aprīlī piedalīšanās seminārā "Kooperatīvā mācīšanās: metodes sadarbības 
prasmju pilnveidošanai studiju procesā"- 16 stundas. SaĦemta apliecība. 
3. 2001.g. 11.- 14.jūnijam  piedalīšanās kursos "ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. 
Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem"  
32 stundas. SaĦemta apliecība. 
SaĦemts sertifikāts par 100 stundu kursa apguvi "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai" - 2001.g. decembrī. 

Izpildot visas programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas 
attīstīšanai" trenera standarta izvirzītās prasības, piešėirts programmas "Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" trenera nosaukums. SaĦemts sertifikāts.  
4.  International Summer School for University Lectures "The Image and Role of the 
Lecturer in Teacher Training in 21-st. Century. Roostā, Igaunijā, 2000.g 20.- 
23.augusts. SaĦemts sertifikāts.  
5. The 2nd International Sommer School " Developing Teachers` Pedagogical 
Competence Through School - University Partnership". Siguldā, 2001.g.19. - 22. 
augusts. SaĦemts sertifikāts. 
6. The 3rd International Summer School " Developing Teachers` Pedagogical 
Competence through School - University Partnership. The Role and Influence of the 
NGO`s for Change in High Education. Trakai, Lietuvā, 2002.g. 21.- 25.augusts. 
SaĦemts sertifikāts. 
7. Critical Thinking in the University Workshop. A 45 hour international workshop 
adressing the design, delivery, and content of courses that promote critical thinking at 
the university level.- Tallinā, 2002.g.jūnij ā. SaĦemts sertifikāts. 
8. Piedalīšanās projektā "Atvērtā skola" kā lektorei, vadot nodarbības projekta 
dalībniekiem par šādām tēmām: 
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• Bērna pašizjūta ăimenē. 
• Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ăimenes sadarbības iespējas. 
• Bērna identitātes veidošanās psiholoăiskie aspekti. Pašpastiprinājuma apziĦas 
veidošanās iespējas. 
• Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija pieaugušo un bērnu savstarpējās 
attiecībās. 
 
L īgumdarbi 

Sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus rajona padomi no 2006.gada 
septembra līdz 2007. gada maijam tiek īstenota apmācības programma „Kritiskās 
domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos” pedagogiem, direktoru 
vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību vadītājiem ESF Līdzfinansētā 
projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros. 
Sadarbībā ar Saldus rajona padomi no 2006.gada septembra līdz novembrim tika 
īstenots attīstības psiholoăijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba 
organizatoru izglītošana Saldus un Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 
Darbošanās ESF grantu shēmas projektā „Sociālo rehabilitētāju izglītošana 
Kurzemes reăiona pašvaldībām” no 2006.gada 1. jūnija līdz 2007. gada 28. 
februārim kā rokasgrāmatas sociālā darba speciālistiem izstrādes speciālists, 
piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un pašvaldības speciālistu 
informēšanas pasākumos. 
 No 2006.gada 1.jūlija l īdz 2008.gada 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reăionālā 
attīstības fonda 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts 
zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu 
risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un 
inovāciju ekspertes pienākumi. 
No 2006.gada 3.jūlija l īdz 2006.gada 30.novembrim tika veikts ESF projekta 
„Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloăiju un zinātĦu 
jomā” psiholoăijas eksperta darbs, sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par 
pusaudžu psiholoăisko raksturojumu, mācību un sasniegumu motivāciju, par 
psiholoăiskās izdegšanas sindromu, novadītas teorētiski praktiskas nodarbības 90 
dabaszinātĦu skolotājiem. 
No 2006.gada decembra līdz 2008.gada augustam darbošanās Vispārējās 
izglītības kvalitātes novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda 
nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 
nodrošinājuma izveide”. 

2005.gadā Sadarbībā ar Liepājas BāriĦtiesu vadīti kursi AudžuăimeĦu statusa 
psiholoăiskie aspekti un Bērnu pašizjūta ăimenē un audžuăimenē. 
 
2005. gadā vadīts seminārs Bauskas pilsētas un rajona skolu vadībai par efektīvas 
profesionālās komandas psiholoăiskajiem aspektiem skolā, kā arī vadīts seminārs 
Dobeles pilsētas un rajona pedagogiem par skolotāju darba aktulitātēm, 
psiholoăiskajiem aspektiem. 
 
 2004.gada novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā 
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu 
diagnosticēšana un atbalsta organizēšana skolēniem”. 
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 2004. gada decembrī Semināra vadīšana IZM finansētajā tālākizglītības programmā 
Liepājas pilsētas un rajona skolu un pašvaldību bibliotēku darbiniekiem. Tēma: 
Emocionālā inteliăence. 
 
2003.- 2007.g. Darbs Nodarbinātības valsts aăentūras Liepājas filiālē, darbs ar 
bezdarbnieku un darba meklētāju mēķkauditorijām. Darbs izbraukuma semināros 
Pāvilostā, Nīcā. 
 
1997.- 2001.g. Semināru, kursu, diskusiju vadīšana Liepājas rajonā sievietēm 
pašapziĦas celšanai. Saskarsmes treniĦu vadīšana Liepājas rajona pieaugušo 
izglītības centrā GrobiĦā. 
 
2001.gadā Sorosa fonda Latvija projekta "Atvērtā skola" ietvaros veikts līgumdarbs: 
darbs pie bukleta sagatavošanas vecākiem "Divvalodīgi bērni" -  Buklets izdots SFL. 
 
Skolu atbalsta centrā kritiskās domāšanas treneres darbs ar pedagogu grupām no 
2000.gada līdz 2002.gadam, kā arī programmā "Atvērtā skola". 6 grupas, katrā 100 
stundu kurss. 
 
 Veikts zinātniski metodisks darbs, strādājot ar LU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātes docētājiem, vadot 100 stundu kursu visa studiju gada laikā "Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai"- 2002.gadā. 
 
Lasītas lekcijas un vadītas nodarbības Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātes 
docētājiem par psiholoăijas aktuāliem jautājumiem un novitātēm - 2002.gada 
februār ī. 
 
2002.gada 1.- 3.jūlij ā vadīta vasaras nometne Kurzemes reăiona skolotājiem 
programmā "Atvērtā skola" "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. 
Novitātes" 
 
 
 
 
Piedalīšanās starptautiskos projektos 
 
2002.- 2005.gadam Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts 
Kritiskās domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā. 
 
2002.- 2004. gadam Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija 
starptautiskais EAST projekts Shared Values, Shared Cultures. 
 
ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) Demokratizācija un pilsoniskā 
izglītošana. 2001.gada augusts, Ungārija, Bekeščoba. 
 
ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija) Mācīšana un mācīšanās 
demokrātiskā sabiedrībā. 2002.gada aprīlis, Zviedrija, Veksjo universitāte. 
 
No 1998.g. septembra līdz šim laikam darbojos Sorosa Fonda Latvijas projektā 
“Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Šī projekta ietvaros 
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piedalījos reăionālajā seminārā “Efektīva mācīšana, efektīva mācīšanās” Ungārija, 
Segedā 1999.g. 24. – 29. martā. 
 
1998.g. aprīlī piedalījos kursos (24 stundas), kurus organizēja Skippera Klementa v.n. 

pedagoăijas augstskolas docētāji no Alborgas Dānijā. 
Tika apgūtas dažādas interaktīvās darba metodes ar 
studentiem un pieaugušajiem. 

1998.g. no 25.septembra līdz 5.oktobrim piedalījos pieredzes apmaiĦas braucienā uz 
Alborgu Dānijā, Sk.Klementa augstskolu, vadot 
nodarbības studentiem konfliktu teorijā. 

1997.g. piedalījos kursos “Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu izstrādāšana”. 
Programmas apjoms 48 stundas. 

1997.g.  piedalījos LR IZM Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētajā seminārā 
“Ăimenes izglītības”, apgūstot pieredzi ăimenes 
izglītības stratēăisko jautājumu risināšanā. 

1995. – 1997.g. piedalījos Tempus programmā – pilotprojektā Updating of IN – 
SERVICE Teacher Training in Latvia. 

No 1995.g. sadarbībā ar LPA Pieaugušo izglītības centru, kā arī ar Rīgas Skolotāju 
izglītības centru vadu kursus pirmsskolas  skolotājiem, 
sākumskolas un pamatskolas skolotājiem par aktuāliem 
jautājumiem. 

 
Regulāri piedalos zinātniskajās konferencēs – 2007.g. Ungārijā, Debrecenas 

Universitātē, 2004., 2003., 2002.g., 2005.g. RA, 1995.g. 
DPU, 1996.g. – RPIVA, 1997.g. – LPA, IZM, 1998.g. – 
LPA, Klaipēdas Universitātē, 1999.g. – LPA, KauĦas 
Universitātē –2002.gadā. 

 Ir vairākas publikācijas gan konferenču izdotajos tēžu 
un rakstu krājumos, gan žurnālā “Skolotājs” un 
“Pirmsskolas Izglītība”. 

Maăistra darbu vadīšana citās augstskolās 
 
Daugavpils Universitātē 2006.gada janvār ī aizstāvēti 4 vadītie maăistra darbi – 
Taisa Zaharova, Diāna Liepa, Ivetta Sirica, Tatjana Lūkina. 
 
Daugavpils Universitātē maăistra darba vadīšana Guntai Dravniecei. 2002.gada jūnijā 
aizstāvēts. 
 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā 3 maăistra darbu vadīšana no 
2000.gada. 2 aizstāvēti 2000.gadā, 1 Ingai Zirkai š.g. 2002.gada  decembrī aizstāvēts. 
 
Publikācijas -  Kopējais publikāciju skaits – 24 
  
Prasmes un intereses -  AngĜu val. apguve, darba ar datoru progr. MS OFFICE 

un MS Word , Outlook express. 
 
  

Dr.psych.Irina StrazdiĦa 
 

2008-06-01 
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DACE  VECVAGARE 
CURRICULUM VITAE  

 

Personas dati 
Dzīves vieta  

Dace Vecvagare dzim. 1971. gada 15. martā 
Šėēdes iela 11 - 77, Liepāja, t.2976169

Izglītība 
1998.-1999. gads 
1990.-1994. gads Latvijas Kultūras Akadēmija, Mākslas maăistra grāds 

Liepājas Pedagoăijas augstskola, mākslas bakalaura 
grāds

Darba pieredze 
no 2006. gada 
no 2006. gada 
no 1994.-2006. gadam 
no 2001.-2006. gadam 
2001., 2003., 2006. gadā 
 
 
no 2003. gada                                       

Liepājas mākslas vidusskola, kultūras vēstures skolotāja 
GrobiĦas ăimnāzija, kultūras vēstures skolotāja Rīgas 
vakara ăimnāzija, kultūras vēstures skolotāja Rīgas 
Teikas vidusskola, kultūras vēstures skolotāja Baltijas 
krievu Institūta Tūrisma biznesa skola, kultūras vēstures 
skolotāja 
Izglītības    satura   un   eksaminācijas    centra   ārštata 
metodiėe.    Piedalījusies valsts pārbaudes darbu 
veidošanā 

Valodu prasmes Latviešu valoda - dzimtā 
Krievu valoda - sarunvaloda 
AngĜu valoda - sarunvaloda 

 
Kursi                                                    

Talākizglitibas kursi priekšmeta mācīšanas metodika un priekšmeta satura 
pilnveidošanā 
01.03.2006. 

                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dace Vecvagare  
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NORA  VILMANE 

CURRICULUM  VITAE 

 
Personas dati: Nora   Vilmane, dzimusi 1951.gada 29. janvārī 

Dzīvesvieta:   Liepāja, K.Valdemāra 32a – 8/10,  LV 3400, tālr. 3429706 

Darba vieta:  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mākslas un dizaina katedra, lektore 

Izglītība: 
No 2006. – studijas LPA doktorantūrā 
1999.- 2001.Studijas LPA Pedagoăijas maăistrantūras Izglītības darba vadības  studiju 
programmā.  Maă. darba tēma “Emigrācijas kustība uz Brazīliju. Skola latviešu kolonijā 
Vārpa 1922.- 1999.” Mg.paed. [diploms,2001.] 
1999. un 2000. Piešėirtas veicināšanas stipendijas LIF mērėu programmas    “Izglītībai, 
zinātnei un kultūrai” stipendiju konkursā maăistrantiem pedagoăijā 
1970.-1974.  Igaunijas Valsts mākslas institūts Tekstilmākslas katedras Modes nodaĜa. 
Kvalifik ācija: Lietišėās mākslas mākslinieks [diploms,1974] 
1966.- 1970.  Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola - Apăērbu modelēšanas nodaĜa 
[diploms,1970 

Darba  pieredze: 
no 1991. - līdz šim brīdim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas un darbmācības katedrā 
docētāja, lektore 

1974. -1991. Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola 
no1984.gada  Latvijas Mākslinieku savienības biedre 
 
Papildus izglītība, kursi: 
2007. 13.- 19.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs LPA “Ūdens vizuālajā mākslā” / 
sertifikāts 
2005./06. Sertifikāts- augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība.  

2005. g.septembra – 2006.g. februārim. Mācībspēku profesionālās pilnveides kursi 
2000. g. aprīlī. LPA – seminārs – “ Problēmbalstīta mācīšanās”.  

Autordarbi: 
6 publikācijas un referāti konferencēs 
5 projektu izstrāde un vadība ( 1998.,2000.,2001.,2002,2004.) Latviešu diaspora Brazīlij ā, 
personālizstāde  “Vilinājums” (2000) Brazīlijas ekspedīcijas iespaidi,  
fotoizstāde (2001) “Latviešu fotogrāfi Brazīlij ā”, 
2006.- FOTOpersonālizstāde“Izredzētā zeme” Bauskā, Rīgā Āgenskalna un Jelgavas  baptistu 
baznīcās 
2007.febr. līdzdalība LPA Mākslas un darbmācības katedras mācībspēku darbu izstādē ŠauĜos 
 
Intereses: 
senu rokdarbu paraugu kolekcionēšana un izpēte 
1999.g. februārī 1. ekspedīcija uz Brazīliju, uz latviešu izceĜošanas vietām Vārpu, Palmu un 
Novaodesu ( KKF atbalsts, projekts “Latviešu diaspora Brazīlij ā”). 
2000.g. janvārī s/o  Brazīlijas Latviešu draugu fonda dibināšana, valdes locekle  
2000.g. Fotoizstāde par uz Brazīliju izceĜojušo dzimtu vēsturi “Kad saknes ar galotnēm 
satiekas”. (KKF  finansējums, projekts “Latviešu diaspora Brazīlij ā –2”). 
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2001.g. Seno foto materiālu izstāde “Latviešu fotogrāfi Brazīlij ā”. (KKF atbalsts).  
2001.g. novembrī 2. ekspedīcija uz Brazīliju, uz senākajām latviešu koloniju vietām Rionovu 
un Ižui un Rinkonas Kristīgo misiju Bolīvijā. 
No 2001.gada pētniecisks darbs par latviešu skolām un skolotājiem Brazīlij ā materiāls 
antoloăijas “Pedagoăiskā doma Latvijā” 3.daĜai “Latviešu skolotāji ārzemēs”). 
2002.gadā projekts “Liepāja un liepājnieki pasaulē” (Liepājas Domes, Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas un Brazīlijas latviešu draugu fonda atbalsts), Brazīlijas latvieša Eduarda Jaunzema 
fotoizstādes organizēšana Latvijā. 
 

Valodu zināšanas: 
Latviešu, krievu, sarunvalodas līmenī angĜu, igauĦu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nora   Vilmane 
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DZINTRA   V ĪRIĥA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati: Dzintra   Vīri Ħa dzimusi 1955.gada 4. februārī Talsos 

Dzīves vieta:  K.Zāles laukums 2 - 48 ; Liepāja LV 3400; tālr.: 34 80732 

Darba vieta:  lektore LPA Mākslas un dizaina katedrā 
 
Izglītība:  
 2003. gada 27. jūnija – Mākslas akadēmija, Mākslas maăistra grāds.  

1977. – 1983. T.ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijā grafikas fakultāte, 
kvalifik. mākslinieks – grafiėis, pedagogs. Diploma Nr. 217099 
1971. – 1977.  Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola 
1962. – 1971. Talsu rajona PūĦu astoĦgadīgā skola. Diploma Nr. 278527 

 
Darba pieredze: 

1994.- līdz šim brīdim lektore LPA Mākslas un dizaina katedrā /zīmēšana, burtu 
mācība, plastiskā anatomija, gleznošana/ 

 1991. – 1994. -  asistente LPA Mākslas un darbmācības katedrā 
 1983.  – 1994. - skolotāja Liepājas Lietišėās mākslas vidusskolā 
 
Papildus izglītība, kursi: 

2008. dalība Starptautiskā simpozijā - plenērs mācībspēkiem “Klusā daba”vizuālajā  
mākslā  
2007. dalība Starptautiskā simpozijā - plenērs mācībspēkiem “Konkrētais un 
abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā”/ - ūdens vizuālajā mākslā - sertifikāts  
2006. 20.okt. piedalīšanās Britu padomes rīkotajā seminārā “Art and Science”Rigā 

 2006. 24.- 27. aug. starptautisks seminārs “Jauno mediju mākslas izglītība” Liepāja 
 2006. 14.-21.jūlijs starptautisks simpozijs – plenērs mācībspēkiem “Konkrētais un 

 abstraktais vizuālās mākslas kompozīcijā”/ sertifikāts 
 2006. 21.,21.maijs starptautiska konference ”Jaunās iniciatīvas mākslā” Liepāja 

2005./06. Sertifikāts- augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība.  

1987. kvalifikācijas celšanas kursi Pēterburgas I.Repina mākslas institūtā  
 

Autordarbi: 
2007.febr./marts līdzdalība LPA Mākslas un darbmācības katedras mācībspēku darbu 
izstādē ŠauĜos Lietuvā 
Radošais darbs mākslā. Personālizstādes. 
Akadēmiskās un profesionālās mācību programmas studijām LPA 

 Ilustrācijas 20 grāmatām 
 
Valodu zināšanas: 
Latviešu, krievu valodas pārvaldu brīvi, vācu valodu ar vārdnīcas palīdzību 

Dzintra VīriĦa 
2008.jūlijs
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Studiju kursu programmas
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KURSA KODS 
 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 5 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 10 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

70 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība vizuālās mākslas jomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātne 
Kursa mērėi  

Rosināt radošas izpausmes zīmēšanā, balstoties uz 
iepriekš iegūtām zināšanām un pieredzi 
 

Kursa uzdevumi  
Kursa uzdevumi atkarīgi no pretendenta izvēles 
padziĜināt savas zināšanas kādā no grafikas žanriem.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
Radīt vairākus (5) darbus izvēlētajā grafikas žanrā  
patstāvīgi risinot kompozīcijas, tonalitātes un grafikai 
būtiskas problēmas 
 

Kursa valoda Latviešu, krievu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

 
         Balstoties uz pretendentu iepriekšējo pieredzi, veidot ieceri, kur vairāki darbi risina 
kopīgas tēmas atklāsmi vienotā ansamblī vai nesaistītus darbus, kas risina atšėirīgas idejas. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Kursa nosaukums Grafika ( Zīmēšana ) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Andris Millers Mākslas un dizaina katedra Lektors, Mg.art. 
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Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1.Izvērsta klusā daba 
uz kompozicionālai 
iecerei atbilstoša fona: 
interjera, ainavas, 
pilsētainavas utt. 

 

Klusās dabas un fona kompozicionālā 
vienotība 
 
 

16 Lekcijas 
Praktiskās 
nodarbības 

2. Portrets - pusfigūra Portreta un fona psiholoăisks 
raksturojums izvēloties atbilstošu 
kompozīciju un tonālo risinājumu 
 
 

16 Lekcijas 
Praktiskās 
nodarbības 

3.Figūra kā stafāža 
daĜa ( ainavā, interjerā, 
utt.) 
 

Figūras un telpas vienotība tonāli 
izstrādātā kompozicionālā risinājumā 
 

16 Lekcijas 
Praktiskās 
nodarbības 

4. Figurāla 
kompozīcija ar 
tematisku ievirzi 
 

 Veiksmīgāko fotogrāfiju izvēle 
kompozīcijas radīšanā 
 

16 Lekcijas 
Praktiskās 
nodarbības 

5. Idejas 
kompozicionālais 
risinājums līdz 
abstrakcijai 
 

Dažādu izteiksmes līdzekĜu 
izmantošana idejas īstenošanā 

16 Lekcijas 
Prakt. nod. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Izvērsta klusā daba uz kompozicionālai iecerei atbilstoša 
fona. Skices un materiālu sagatavošana, darbs pie gatavā 
darba risinājuma. 

 
2. Portrets – pusfigūra. Skices un materiālu sagatavošana, 

darbs pie gatavā darba risinājuma. 
 
3. Figūra kā stafāža daĜa. Skices un materiālu sagatavošana, 

darbs pie gatavā darba risinājuma. 
 
4. Figurāla kompozīcija ar tematisku ievirzi. Skices un 

materiālu sagatavošana, darbs pie gatavā darba risinājuma. 
 

 
 
 
 
 

120 
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5. Dažādu izteiksmes līdzekĜu izmantošana . Skices un 
materiālu sagatavošana, darbs pie gatavā darba risinājuma. 

 

 

 
Prasības KRP iegūšanai Visu uzdevumu veiksmīgs risinājums 

 
 
Mācību pamatliteratūra Bammes G. Der nackte Mensch, veb verlang der kunst 

Dresden: 1982. -473. 
 
Барчаи Е. Анатомия для художников. Корвина – 
Будапешт, 1982. – 319. 
 
Райбер Е.Полное руководство по рисованию фигуры 
человека. Минск, Попури, 2000. – 272. 
 

Mācību papildliterat ūra Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. Москва, 
Изобразительное искусство, 1989. – 301. 
 
Рисуем вместе с Пи Эймисом. Минск, Попури, 2000. – 
272. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Māksla , Studija 
 
ART of the WEST (Canada) 
American Artist (New York) 
 
American Art Review (Canada) 
 
The Magazine international artist. Com. 
 
www.basic drawing 
 
Reprodukciju albūmi, Mākslas izstādes 
 

 
Kursa autors:   

 
 

 

 Paraksts  Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mākslas un dizaina   
 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts  Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 5 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 20 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

60 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība vizuālās mākslas jomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātne 
 

Kursa mērėi           Izveidot stabilas zināšanas, prasmes un spēju mērėtiecīgi un 
profesionāli strādāt stājgrafikā. 

Kursa uzdevumi Apgūt augstspiedes un dobspiedes estampa tehnikas. 
 
Veidot radošas grafiskas kompozīcijas kombinējot dažādas     
tehnikas. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

              Apgūtas teorētiskas zināšanas un praktiska darba prasmes 
veidot radošas kompozīcijas stājgrafikā un realizēt tās 
linogriezuma, aukstās adatas, kologrāfijas, oforta, akvatintas, 
mecotintas un sietspiedes tehnikās. 
 
                  Personība ar radošu, daudzpusīgu un spēju realizēt 
mākslinieciskās ieceres augsti profesionālā līmenī. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
            Sniegt padziĜinātas teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaĦas stājgrafikā un grāmatu grafikā. Studiju 
kursā tiek apgūts linogriezums, aukstā adata, kologrāfija, monotipija, oforts, akvatinta, mecotinta, sietspiede. 
Tiek analizētas grāmatu grafikas mūsdienu tendences un aktualitātes. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 

Kursa nosaukums Darbnīca - Stājgrafika 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dzintra V īri Ħa Mākslas un dizaina 

katedra 
lektore, Mg. art. 
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stundās semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Stājgrafikas 
tehnikas 

1. Linogriezums 
• linoleja sagatavošana 
• kompozīcijas 

izveidošana un griešana 
• darba drukāšana 
 

2. Aukstā ( sausā ) adata 
• kompozīcijas 

izveidošana un 
ieskrāpēšana platē 

• darba drukāšana 
 

3. Kologrāfija 
• kompozīcijas 

izveidošana un klišejas 
pagatavošana 

• darba drukāšana 
 

4. Monotipija 
 
5. Oforts 

• Plates sagatavošana, 
gruntēšana 

• Zīmējuma izveidošana 
uz klišejas, kodināšana 

• Darba drukāšana 
 

6. Akvatinta 
• Plates sagatavošana, 

kalifonijas piekausēšana 
• Grafiskā zīmējuma 

veidošana tonālos laukumos 
kodinot klišeju 

• Darba drukāšana 
 

7. Mecotinta 
• Plates sagatavošana, 

graudošana 
• Grafiskās kompozīcijas 

veidošana uz klišejas 
• Darba drukāšana 
 

8. Sietspiede 
• Kompozīcijas ieceres 

veidošana, skices 

2 
8 
 
 
 
 
2 
4 
 
 
 
 
2 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
8 
 
 
 
 
 
2 
10 
 
 
 
 
 
 
2 
6 
 
 
 
 
 
2 
10 

Lekcijas 
Pr. d. st. 
 
 
 
 
Lekcijas 
Pr. d. st. 
 
 
 
 
Lekcijas 
Pr. d. st. 
 
 
 
 
Pr. d. st. 
 
 
Lekcijas 
Pr. d. st. 
 
 
 
 
 
Lekcijas 
Pr. d. st. 
 
 
 
 
 
 
Lekcijas 
Pr. d. st. 
 
 
 
 
 
Lekcijas 
Pr. d. st. 
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• Sieta izveidošana 
• Darba drukāšana 

2.Grāmatu grafika . Grāmatu grafika 
• Mūsdienu grāmatu grafikas 

tendences, aktualitātes 
• Ilustrāciju ieceres, skices 
• Ilustrāciju orăinālu izveidošana 
• Grāmatu maketa veidošana 

2 
10 
 
 

Lekcija 
Pr. d. st. 

 
 
 
Kursa autors:    
 Paraksts   
Kurss apstiprināts:  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Linogriezums. Tehnika un radoša darba pabeigšana 

linogriezuma tehnikā. 
2. Aukstā ( sausā ) adata. Tehnika un radoša darba 

pabeigšana aukstās adatas tehnikā. 
3. Kologrāfija. Tehnika un radoša darba pabeigšana 

kologrāfijas tehnikā. 
4. Monotipija. Tehnika un radoša darba pabeigšana 

monotipijas tehnikā. 
5. Oforts. Tehnika un radoša darba pabeigšana oforta 

tehnikā. 
6. Akvatinta. Tehnika un radoša darba pabeigšana akvatintas 

tehnikā.  
7. Mecotinta. Tehnika un radoša darba pabeigšana 

mecotintas tehnikā.  
8. Sietspiede. Tehnika un radoša darba pabeigšana 

sietspiedes tehnikā.  
9. Grāmatu grafika. Grāmatas maketa izveide. 

 
 
 
 
 
                    
 

 
120 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prasības KRP iegūšanai Izstādīt sekmīgi vērtējamus, radošus darbus skatēs 

Mācību pamatliteratūra 1. Labacinska V. Linogriezums latviešu tēlotājmākslā.- 
R.: Zinātne, 1975.-258 lpp.  

2. Villerušs Latviešu grāmatu grafika.- R.: Liesma, 
1988.- lpp. 

3. Bohlich A. Mit Feder, Stift und Pinsel. Berlin, 1981. 
– 140 

4. Техника офорта. Ленинград: Изкусство – 1939. – 
205 с. 

Mācību papildliterat ūra Mākslas darbu reprodukciju albūmi, 
Monogrāfijas 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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KURSA KODS 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 5 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 8 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

72 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Gleznošana  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātne / Vizuāli plastiskā māksla 
 

Kursa mērėi Rosināt radošas izpausmes gleznošanā, balstoties uz iepriekš 
iegūtajām zināšanām un pieredzes. 
 

Kursa uzdevumi Kursa uzdevumi atkarīgi no pretendentu izvēles padziĜināt savas 
zināšanas kādā no glezniecības žanriem: klusā daba , ainava vai 
portrets. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Radīt vairākus / 4 / darbus izvēlētajā glezniecības žanrā, patstāvīgi 
risinot gan kompozīcijas, gan kolorīta problēmas. 
 

Kursa valoda Latviešu, krievu, angĜu, lietuviešu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Balstoties uz pretendentu iepriekšējo pieredzi, rosināt veidot ieceri, kur vairāki darbi risina kopīgas tēmas 
atklāsmi vienotā ansamblī vai nesaistītus darbus, kas risina atšėirīgas idejas atšėirīgā kolorītā. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Portrets- Portreta un fona tematisks raksturojums 16 Lekcija un praktiskas 

Kursa nosaukums Gleznošana  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aldis KĜaviĦš Mākslas un dizaina katedra Profesors, Mg.art 
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pusfigūra ar 
tematisku 
ievirzi. 

2. Ekspresīvs 
portreta 
risinājums ar 
darbīgām rokām. 

3. Izvērsta klusā 
daba interjerā, 
vai zaĜumos, 
saistībā ar 
ainavu, uz 
palodzes 
pretgaismā. 

4. Pilsētainava  
noteiktā noskaĦā, 
rīta,vakara, saullēkta 
vai saulrieta stundā. 
5.Pilsēta dienā un 
naktī. 
6. Gleznieciska 
kompozīcija, 
izmantojot 
abstrakciju, simbolu 
vai jēdzienu. 

izvēloties atbilstošas detaĜas un kolorītu. 
 
 
Izvēlēties veiksmīgākās fotogrāfijas no 
vairākām, lai panāktu visefektīgāko 
risinājumu. 
 
Tematiski vienota klusā daba, kur 
priekšmetu izvēle nav nejauša, bet saturiski 
saistīta. 
 
 
 
 
Izvēle: osta rūpnīca, iela, pagalms utt.,  
meklējot visizteiksmīgāko tēmas 
risinājumu.  
 
Divas vienāda izmēra gleznas, kas risina to 
pašu sižetu gan dienā, gan naktī 
 
Kompozīcija jāveido izmantojot 
abstrakcionistu un sirreālistu pieredzi. 

 
 
 
16 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
32 
 
16 

nodarbības 
 
 
Lekcija un praktiskas 
nodarbības 
 
 
Lekcija un praktiskas 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcija un praktiskas 
nodarbības 
Lekcija un praktiskas 
nodarbības 
Lekcija un praktiskas 
nodarbības 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

1. Skices un materiālu meklējumi tēmai 
2. Skices un materiālu meklējumi tēmai 
3. Skices un materiālu meklējumi tēmai 
4. Skices un materiālu meklējumi tēmai 
5. Skices un materiālu meklējumi tēmai 
6. Skices un materiālu meklējumi tēmai 
 

14 
14 
14 
14 
18 
14 

 
Prasības KRP iegūšanai Visu uzdevumu veiksmīgs risinājums 
 
Mācību pamatliteratūra M.Stephen Doherty Easy Solutions:Colormixing.Watercolor – 

Quarry books. Gloucester,Massachusetts, 1998 – 143 p. 
 
Douglas Purdon Color Secrets for Glowing Oil Paintings. North 
Light Books, Cincinnati,Ohio 45207, 1998 – 128 p. 
 
Хосу  М. Как писать натурморт.Паррамон-Арт-Родник, 
Москва, 2000 – 112 стр. 
 
Rachel Wolf,Basic Portrat Techniques.-North Light Books, 
Cincinnati,Ohio 45207, 1994 – 127 p. 
 

Mācību papildliterat ūra Nicodemi G. B. Come dipingere AD AQUARELLI E TEMPERE 
/ manualepractico/, Castello-Collane Tecniche-Milano 1970-111 p 
 

Periodika, interneta resursi un citi WWW.basic painting 
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avoti The Magazine international artist .com 
 

 
Kursa autors:  Aldis KĜaviĦš  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS MĀKSLA 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) 
A 

Kred ītpunktu skaits 5 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 30 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

30 

Laboratorijas darbu skaits 20 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība vizuālās mākslas jomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātne 
Kursa mērėi Dot studentiem iespēju:  

• iepazīties ar fotogrāfijas pamatiem 
vēsturisko izcelsmi, aprīkojumu; 

• izprast atšėirības -  analogā un digitālā fotogrāfija; 
• apzināties monohromo un krāsu foto īpatnības un 

pielietošanas iespējas radošā darbībā  
Kursa uzdevumi Radīt interesi un dot pamatu dziĜākai kursa izpētei; 

Dot iespēju gūt teorētiskās un praktiskās zināšanas fotogrāfij ā 
Vingrināties kadra izvēlē – meklēt atbilstošu kompozīcijas 
variantu. 
Dot iespēju iepazīties ar bilžu apstrādes paĦēmieniem, mākslas 
foto veidošanā. 
Nodrošināt iespēju praktiski pielietot zināšanas radošā 
mākslinieciskā darībā. 
 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti izpratīs fotogrāfijas pamatprincipus; 
Zinās analogās un digitālās fotogrāfijas īpatnības un apstrādes 
paĦēmienus; 
Pratīs saskatīt un izvēlēties sižetus fotogrāfij ām; 
Izmantos bilžu apstrādes programmu Fotoshop mākslas foto 
radīšanai 
Pratīs pielietot gūtās zināšanas mijiedarbībā ar citām mākslas 
jomām. 

Kursa valoda Latviešu 
 

Kursa nosaukums Darbnīca - Fotogrāfija 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Daina Ăibiete Mākslas un Dizaina katedra      Lektore, Mg. Paed. 
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KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss veidots, lai dotu studentiem pamatievirzi fotogrāfij ā. Studenti tiek iepazīstināti ar fotogrāfijas vēsturisko 
izcelsmi un attīstību, tās veidiem un attēla iegūšanas procesiem: kompozīciju, monohromās un krāsu 
fotogrāfijas īpatnībām. Tiek dots ieskats bilžu apstrādes programmā PHOTOSHOP. Praktiski tiek apgūtas 
nepieciešamās prasmes bilžu apstrādē un pielietošanā mākslinieciski radošā darbībā. Tādā veidā pastāv iespēja 
radīt studentos interesi un vēlmi apgūt šo tēmu padziĜināti. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma 

 
Apjoms 
stundās 
 

Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ieskats fotogrāfijas 
vēsturē 
 
 

Fotogrāfijas rašanās un tās atklājēji. 
Fotogrāfija dažādos laika posmos un 
valstīs. 
Senākās fototehnikas veidi. Attīstības ceĜš  
Fotogrāfijas vēsturiskā attīstība Latvijā, 
ievērojamākie fotomeistari. 
 
 
 

4 Lekcija 
Ekskursija 

2. Analogā un digitālā 
fotogrāfija 
 

Fototehnika 
Fotogrāfēšanas īpatnības, nosacījumi attēla 
iegūšanai. 
 

4 Lekcija 
seminārs 

3. Gaisma, krāsu uztvere  
 
 
 
 
 

Acis – uztveres orgāns 
Gaismas jutība 
Gaismas un ēnas attiecības 
Rīta, vakara gaisma (apgaismojums – 
mākslīgais, dabiskais) 
Fotogrāfijas psiholoăiskā iedarbība 
 

6 Lekcija 
Praktisks pētījums 

4. Melnbaltās 
fotogrāfijas pamati 
 
 

Procesa sastāvdaĜas 
Fotomateriāli 
Ėīmiskais process 
Mākslinieciskās izteiksmes līdzekĜi  
Grafika 
Tonalitāte 
 
 
 

8 Lekcija 
Praktiskais darbs 
fotolaboratorijā 
Seminārs – atskaite 
 

5. Krāsu foto 
 
 
 

Krāsu teorija fotogrāfij ā 
Krāsu modeĜi un krāsu telpas 
Krāsa un grafika 
Kontrasts, harmonija 
Krāsu masa,dinamika, ēnas 

12 Lekcija 
Praktiskais darbs 
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6. Kompozīcijas 
pamatlikumi 
 
 
 
 

Mākslinieciskas izteiksmes līdzekĜi 
Kadra izvēle 
Portrets 
Sižets 
Ainava 
Dabas objekti  
Arhitektūras formas 

16 Lekcija 
Praktiskais darbs dabā 
un fotostudijā 
Atskaite - seminārs 

7. Bilžu apstrādes 
paĦēmieni 
 
 
 
 
 
 

Pirmsapstrāde 
Darbs ar attēlu 
Mūsdienu tehnoloăijas, PHOTOSHOP 
Efektfiltri 
Maskas,.montāža 
Grafika 
Tonēšana, izkrāsošana 
Graudainība 
Teksta pievienošana fotogrāfijai 
KartiĦu gatavošana 

20  Lekcija 
Praktiskais darbs – 
bilžu apstrāde. 
Seminārs - atskaite 

8. Fotogrāfija mūsdienu  
sabiedrībā 
 
 
 
  

Fotogrāfija kā mākslas veids 
Fotogrāfija un reklāma 
Fotogrāfija poligrāfij ā. 
Mūsdienu fotogrāfijas tendences un vieta 
sabiedrībā 
 

10 Lekcija 
Praktiski pētījumi par 
tēmu. 
Atskaite - seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Darbs ar literatūras avotiem un interneta resursiem par doto tēmu 
 
Izstāžu apmeklējumi, vērojumi, recenzijas. 
 
 Ekskursijas, Tikšanās ar fotomāksliniekiem. 
 
Praktiski eksperimenti, ar analogo un digitālo fotoaparātu 
 
Darbu sagatavošana prezentācijai seminārnodarbībās. 
 
Studijas dabā, telpā. 
 
Individuālo uzdevumu sagatavošana 
 
Ideju krātuvītes gatavošana 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

120 

 
 
 
Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas praktiskās nodarbības 50%, Izpildīti patstāvīgie 

uzdevumi, savākts izziĦas materiāls, aktīva dalība 
seminārnodarbībās, nokārtota ieskaite 
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Mācību pamatliteratūra KundziĦš M. Dabas formu estētika. Bionika un māksla.R.: Madris, 
2004. 
Šaflbotems R. PHOTOSHOP. Soli pa solim. 2004. 
 

Mācību papildliterat ūra Raits M. Digitālā fotogrāfija. R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

http://www.erfoto.lv/ 
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/photography 
www.wikipedia.lv 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 5 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 26 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

54 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

5 - 6 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība vizuālās mākslas jomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla 
Kursa mērėi Izprast modes veidošanās pamatprincipus, piemērot tos 

konkrētai personai, laikam un vietai. 
 

Kursa uzdevumi  
Izprast laukumu attiecību, grafisko līniju un krāsu nozīmi 
tekstilkompozīciju veidošanā. 
 
Orientēties tekstilmākslas apăērbu rotājošo tehniku 
piedāvājumā un apgūt tās. 
 
Veidot  modes aktualitātēm atbilstošu tērpu Ħemot vērā 
valkātāja individualitāti un stilu. 
 
Izprast tekstīliju lomu vides veidošanā. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
Pēc studiju kursa apguves studējošais: 
• Pārzina dažādus tērpu vēsturiskos stilus, prot tos 

transformēt un pielietot mūsdienu tērpu dizainā.  
 

• Orientējas visās tērpu veidošanas stadijās: prot izvēlēties 
(izstrādāt) tērpa ideju,veido valkātāja stilam atbilstošu 
tērpa kompozīciju un praktiski izpilda to. 

 
• Prot veidot interjeram atbilstošu tekstildarbu. 
 

Kursa valoda Latviešu 

Kursa nosaukums Lietišėais tekstils 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Nora Vilmane Mākslas un dizaina katedra lektore,  Mg.sc. educ. 
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KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Maăistranti: 
• veic pētniecisko darbu par likumasakarībām  un dinamiku modes virzienu attīstībā un tendencēs  un 

saistību ar sabiedrības vispārējo attīstības līmeni; 
 
• pēta un analizē tērpu vēsturiskos stilus – proporcijas, detaĜas un krāsas; 
 
• veido mūsdienu modes prasībām atbilstošas tērpu kompozīcijas izmantojot zināšanas par tērpu 

vēsturiskajiem stiliem un dažādu tautu  etnogrāfiskajiem tērpiem. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Tērps un sabiedrība 
 
 
 
Tērpu vēsturisko stilu 
izpēte 
 
 
Etnogrāfiskie tērpi 
 
 
 
Kas veido modi 
 
 
 
 
Tērpu komplekts 

Sabiedriskā iekārta 
Reliăiskie, morāles principi 
Tehnoloăiju attīstība 
 
Tēla proporcijas 
Raksturīgākās detaĜas 
Krāsu risinājumi 
 
Klimata, iedzīvotāju grupas ētisko un 
morālo principu ietekme etnogrāfisko 
tērpu izveidē. 
 
Situācija sabiedrībā 
Jaunu tehnoloăiju piedāvātās iespējas 
Personālijas 
Dinamika un ritmiskums 
 
Tērpa komplekta kompozīcija  
• vēsturiska stila 
• etnogrāfisku materiālu 
• vai 21.gs. modes tendenču ietekmē 
 

6 
 
 
 
16 
 
 
 
10 
 
 
 
14 
 
 
 
 
20 

6 lekcijas 
 
 
 
16 prakt. nod. 
 
 
 
10 lekcijas 
 
 
 
 2 lekcijas 
 12  prakt. nod. 
 
 
 
4  lekcijas 
 16 prakt. Nod. 

Cilvēks un vide Interjers  
 
Stils un telpa 
 
Funkcionalitāte. 
 
Vēsturisko interjeru analīze. 
 

16 4 lekcijas 
 12 prakt. nod. 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
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REFERĀTS – padziĜināta izpēte par kādu no tērpu/interjera  
vēsturiskajiem stiliem jeb par kādas tautas tērpu/interjera un 
ăērbšanās/vides kultūru 
 
UZSKATES MATERIĀLS – par modes attīstību (tendences, 
personālijas, laikmets un vide, dinamika un ritmiskums, utt.) 
 
TEKSTILTEHNIKU APGUVE. Kompozīcija. 
Uzskates materiāls. 
TEKSTILIJAS INTERJERĀ. Kompozīcija. Praktiskais 
izpildījums. 
 
TĒRPU KOLEKCIJAS/ KOMPLEKTA / ANSAMBěA 
kompozīcija kāda vēsturiska stila, etnogrāfijas jeb 21. gs. modes 
tendenču ietekmē. Tērpu praktiskais izpildījums. 
 

 
 
 
 
 
 
 

120 

 
Prasības KRP iegūšanai 1. Labi izstrādāts referāts par izvēlēto tēmu – bagāts teksta 

materiāls, veiksmīgi un precīzi atlasīta referāta saturu 
papildinoša vizuālā daĜa. 

2. Pārdomāti noformēts uzskates materiāls par kādu no 
dotajām tēmām. 

3. Tekstilkompozīcijas izpildījums. 
4. Mūsdienu modes aktualitātēm atbilstošs tērpu komplekts: 
• tērpu atbilstība valkātāja stilam un raksturam 
• oriăināls un tērpa raksturam atbilstošs kompozīcijas 

grafiskais izpildījums – modes zīmējums 
• nevainojams tērpu praktiskais izpildījums 

 
Mācību pamatliteratūra Hese A.Schneidern fur alle. - Leipzig.:Verlag fur die Frau, 

1990. – 184 lpp. 
Под редакцией Козловой Т. В. Основы теории 
проектирования костюма. - М.:  ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 
1988. – 350 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Das Grose Bilderlexikon der Mode. -  Dresden.: VEB Velag 
der Kunst, 1980. – 607 lpp. 
Сост. Бодрова М. Л., Лаврентьев А. H. Художник, вещ, 
мода. М.:  СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК, 1988. – 368 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāli: АТЕЛЬЕ,  ШИТЬЕ И КРОЙ,  INTERNATIONAL 
TEXTILES. 

 
 
Kursa autors: 

   

   
 

Datums 

Kurss apstiprināts:    
  Datums 
Katedras vadītājs:    
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
Statuss (A, B, C daĜa) 

B 

Kred ītpunktu skaits 5 KRP 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 20 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

60 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa l īmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 
– maăistra; 7- doktora) 

5-6-maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība vizuālās mākslas jomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/Dizains 
Kursa mērėi • Veidot izpratni par stikla dizaina speciālista darba 

specifiku, lomu un uzdevumiem mūsdienu 
dizaina procesos; 

 
• Attīstīt formas un materiāla izjūtu, telpisko un 

dimensionālo domāšanu, māksliniecisko iztēli; 
 
• Veidot izpratni par dažādu materiālu sintēzi; 
 
• Izstrādāt stikla dizaina priekšmetu atbilstoši 

estētiskajām, tehniskajām prasībām un atbilstoši 
dizaina un modes stila tendencēm. 

  
Kursa uzdevumi • Sniegt zināšanas stikla dizainā: stikla 

apgleznošanā, matēšanā, termiskajā apstrādē; 
• Pielietot dažādus materiālus uzdevumu izpildes 

realizācijā; 
• Realizēt un izteikt savu ideju, pamatot to; 
• Spēt prezentēt, pamatot un analizēt savu darbu, tā 

aktualitāti un pielietojamību, lietojot nozaru 
terminoloăiju; 

• Orientēties realizācijas izmaksu veidošanas 
jauutājumos. 

Kursa nosaukums Stikla dizains 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Iveta Brence Mākslas un dizaina katedra     Mg.art. 
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Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

      Tiek nodrošināta teorētisko un praktisko zināšanu      
apguve un pielietojums.  
       Tiek rosināta radoša pieeja idejas realizācijai 
materiālā- stiklā. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
          Izglītības procesu rezultātā tiek sagatavoti stikla dizaina speciālisti, kas izprot 
priekšmetiskās vides projektēšanas pamatprincipus, orientējas stikla dizainā izmantojamos 
materiālos un to apstrādes tehnoloăijās, izstrādā skices mūsdienīgiem aktuāliem dizaina 
priekšmetiem, projektē, modelē, maketē, izstrādā priekšmeta tehniskos zīmējumus, veic 
materiālu aprēėinus, spēj prezentēt un argumentēt.  
          Kurss veidots, lai dotu studējošiem pamatievirzi stikla dizainā. Teorētiskās nodarbībās 
tiek sniegta izpratne par stikla dizainu, tā specifiku, lomu un uzdevumiem mūsdienu dizaina 
procesos. Tiek iepazīstināti ar stikla apstrādes tehnoloăisko procesu – matēšana, 
apgleznošana, termiskā apstrāde, kodināšana. 
Praktiskās nodarbībās tiek dots ieskats kompozīcijas izveidē, dažādu tehnisko paĦēmienu 
apguvē, formas plastikas izpratne. Tiek veicināta radoša izpratne saistībā ar konkrēta 
uzdevuma risinājumu. 
          
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma 

 
Apjoms 
stundās 
16 st. 

Veids 
(lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

1. Ieskats stikla dizainā  Stikla dizaina speciālista darba specifika, 
loma un uzdevumi mūsdienu dizaina 
procesos. 
 

4 
4 

Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 

2. Stikla apgleznošana + 
matēšana 
 

Spēle ar līniju laukumā: 
• stikla apgleznošanas pamatprincipi; 
• kompozīcijas izveide – līnijas vai 

laukuma raksta risinājums no vienkāršā 
uz sarežăīto; 

• matēšanas pamatprincipi; 
• darbs materiālā; 
• noformēšana. 
 

2 
16 
 

Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 

3. Stikla matēšanas 
apstrāde „Leduspuėe” 

Figurāla kompozīcija: 
• matēšanas apstrādes „Leduspuėes” 

pamatprincipi; 
• figurālas kompozīcijas studija (kopijas 

materiāli); 
• kompozīcijas izveide; 

2 
22 

Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 
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• darbs materiālā; 
• noformēšana un pasniegšanas veids. 
 

4. Stikla hidroabrazīvā 
griešana 

Uzdevums- Klusā daba: 
• hidroabrazīvās apstrādes 

pamatprincipi; 
• Klusās dabas studija; 
• kompozīcijas izveide; 
• darbs materiālā; 
• noformēšana; 
• pasniegšanas veids. 
 

2 
28 

Lekcijas, 
praktiskās 
nodarbības 

5. Noformēšana Gatavā darba pasniegšanas veids. 4 
12 

Lekcija 
Praktiskais 
darbs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Darbs ar literatūras avotiem un interneta resursiem par doto tēmu 
Pētnieciskais darbs – ideju bāze. 
Kompozīciju izveide – darbs materiālos, skices, uzmetumi, 
maketi. 
Praktiskais darbs – dažādu tehnisko paĦēmienu apguves 
nostiprināšana, pilnveidošana. 
Darbu sagatavošana prezentācijai. 
Izstāžu apmeklējumi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 

 
Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas praktiskās nodarbības 50%, 

 
Izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi – skices, maketi, 
rasējumi. 
Apkopots izziĦas materiāls. 
Barbu analīze un iztirzāšana. 
Aktīva dalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās,  
Rezultātu prezentācija. 
 

 
Mācību pamatliteratūra Ikmēneša žurnāli „New glass”, „DEKO”, „The Glass 

Art Society”, „Glass Art”. 
Luise Luther. Hiller’s Art Glass. 
E. Yuli, Š. Čik. Iskusstvo cvetnovo i dekorativnovo 
stekla”. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.northlandsglass.com 
www.vantetterode.ne 
www.uroboros.com 
www.hisglassworks.com 
www.lundbergstudios.com 
www.tgk.com 
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www.guadalupeglass.com 
www.bulseye-glass.com 
www.museumofglass.org 
www.glass-etching-kits.com 
DizainaStudija.lv 
Angel.lv - Stikla Dizaina Grupa 
Royal Glass DesignFusion Glass Designs Ltd 
Masaoka Glass Design-Specializing in architectural 
stained glass  
Susanne Khawand | Glass Design 
Art Glass Design 
Andiamo Glass Design - art glass by Robert 
Spielholz and Kathleen  
Glass Sinks - Etched Glass - Glass Tables - Glass 
Vessel Sinks 
Infinite Glass Design 
 

 
Kursa autors:  

 
  

 Paraksts  Datums 
 
Kurss apstiprināts: Mākslas un dizaina katedras sēdē   
  Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts  

 
Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 5 
 
Kopējais stundu skaits 200 
Lekciju skaits 24 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

56 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa l īmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 
– maăistra; 7- doktora) 

5-6 

Pārbaudes forma Nepieciešams izpildīt nodarbību laikā uzdotos 
patstāvīgos darbus. Eksāmens 
 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pamatzināšanas darbā ar datoru 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Informācijas Tehnoloăijas 
Kursa mērėi Apgūt multimediju produktu izstrādi profesionālā 

līmenī 
 

Kursa uzdevumi Apgūt sekojošas iemaĦas un prasmes:  
1) 3D grafikas objektu un animācijas izveide 
2) multimediju produktu darbības principus 
3) populārāko multimediju risinājumu 

pielietošanu, 
4) multimediju produktu izstrādes plānošanu un 

realizāciju 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc kursa apgūšanas ir zināšanas par multimediju 
produktu darbības principiem un uzbūvi, kā arī 
zināšanas par to veidošanu  

KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Jānis Letinskis Matemātikas un 

informātikas katedra 
Lektors 

Ilva Magazeina Matemātikas un 
informātikas katedra 
 

Lektore 

Kursa nosaukums 
 

Multimediji – Multimediju tehnolo ăijas 
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Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa ietvaros tiek apgūtas pamatzināšanas 3D grafikas un multimediju produktu izstrādē.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 

nodarbības, 
laboratorijas 

darbi) 

3D grafikas izstrādes 
līdzekĜi un 
pamatelementi 

- programmatūra 
- programmas interfeiss 
- projekciju plaknes 
- faili 

 

2 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Ăeometrisku objektu 
veidošana 

- ăeometriski primitīvi 
- bezjē un nurbs kontūras 
- telpiski objekti no šėērsgriezuma 
- salikti objekti 
- gaisma un kamera 
 

6 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Objektu rediăēšana un 
modifikācija 

- objektu rediăēšana 
- objektu modifikācijas instrumenti 
 

8 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Materiāli - materiālu redaktors 
- standarta un saliktie materiāli 
- tekstūru kartes 
 

6 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Scēnas vizualizācija 
un animācija 

- scēnas vizualizācija un ārējās vides 
efektu imitācija 

- scēnas animācija 
- saistītu objektu animācija 
- dinamikas imitācija 

 

10 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Multimediju produktu 
pielietošanas iespējas: 
 

- reklāmā 
- izglītībā 
- tautsaimniecībā 
- citur 
 

2 lekcijas 

Multimediju produktu 
veidi. 
 

- multivides CD 
- multivides DVD 
- multivide internetā 
- citi multivides produkti 
 

2 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Multimediju produktu - populārākie multivides produktu 2 lekcijas, 
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izstrādes rīki un to 
pielietošanas iespējas. 
 

izstrādes rīki 
- profesionālie multivides produktu 

izstrādes rīki 
- bezmaksas programmatūras 

iespējas multimediju produktu 
izstrādē 

 

praktiskās 
nodarbības 

Multimediju projektu 
izstrādes plānošana un 
struktūras izveide.  
 

- struktūras izveide 
- darba posmi 
- izpildītāju kompetences 
- resursi 
- testēšana 
 

4 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Multimediju projektu 
veidošana izmantojot 
Macromedia Director: 
 

- darbs ar grafiskiem elementiem un 
tekstu, 

- lingo valoda, 
- bibliotekārie animācijas efekti, 
- papildus skripti, 
- projektori un publikācijas. 
 

4 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

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. 
 

4 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 

Videomateriālu 
apstrāde: 
 

- projekts, 
- klipi, 
- klipu saėeršana, 
- montāžas iespējas, 
- video materiāla korekcija, 
- audio un video saistība, 
- audio montāža, 

6 
lekcijas, 

praktiskās 
nodarbības 
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- specefekti, 
- titru veidošana, 
- animēto objektu pievienošana, 
- materiāla eksportēšana, 
- publikācijas izveidošanas etapi, 
- teksta izveide un apstrāde, stilu 

izmantošana, 
- grafikas veidošana ar programmas 

līdzekĜiem, 
- publikācijas struktūra, 
- teksta un grafikas sakomponēšana, 
- speciālie efekti. 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
3D objektu izstrāde  

20 
3D animācijas izveide  

48 

Multimediju produktu veidi 
 
4 

Bezmaksas multivides rīki un to pielietošanas iespējas 
 
4 

Rastrgrafikas elementu sagatavošana ievietošanai multivides 
produktos 

4 

Interaktīvo elementu izstrāde 
 
4 

Multimediju projektu izstrādes plānošana un struktūras izveide 4 

Multivide spēlēs izveidē 
 
4 

Multivides Web risinājums 
 
6 

Autorun CD izveide 
 
8 

Video reklāmas izveide  
6 

Video ievietošana multivides produktos  
4 

Referāts „Multimediju produktu pielietošanas iespējas”  
5 

Multimediju produkta izstrāde  
8 

 
Prasības KRP iegūšanai Jāiesniedz visi patstāvīgie darbi un jānokārto teorētiskais 

eksāmens 
 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. Heinicke Elisabeth. Web Tricks and Techniques: Layout : fast 
Solutions for Hands-on Design / Elisabeth Heinicke. - Gloucester, 
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Mass. : Rockport Publishers, 2002. - 160 p. : col. ill. ; 24 cm.   
 
2. Martin Keith. Web Colour : start Here! / Keith Martin. - Cambridge : 

Ilex, 2004. - 192 p. : ill. - (From Zero to Hero in Easy Lessons).   
 

 
3. Arah Tom. Web Type : start Here! / Tom Arah. - Cambridge : Ilex, 

2004. - 192 p. : ill. - (From Zero to Hero in Easy Lessons).   
 
4. Baggerman Lisa. Web Design that Works : secrets for Successful 

Web Design / Lisa Baggerman. - Gloucester. Mass. : Rockport, 
2001. - 143 p. : ill.   

 
5. Lipton Ronnie. Information Graphics and Visual Clues : 

communicating Information Through Graphic Design / Ronnie 
Lipton. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 2004. - 208 p. : ill  

 
 
6. Guere Hector Navarro. WWW Corporate Identity / Hector Navarro 

Guere. - Barcelona : Page One, 2003. - 159 p. : ill.   
 
7. Guere Hector Navarro. WWW Hotshops / Hector Navarro Guere. - 

Barcelona : Page One, 2003. - 159 p. : il.   
 

 
8. Дронов Владимир Александрович. 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).   

 
9. WebWorks: Exploring Online Design / [Ken Coupland ... etc.]. - 

Massachusetts : Rockport, 2003. - 269 p. : il.   
 

 
10. Меркулов Юрий. Самоучитель Mozilla Firefox и Thunderbird / 

Юрий Меркулов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. - X, 
252 с. : ил.   

 
11. Дронов В., Dreamweaver MX 2004 в подлиннике,  БХВ - Санкт-

Петербург 2004, 736 lpp; 
 

 
12. Лоуери Д.,Бураглиа А.С., Dreamweaver MX 2004. Смертельные 

трюки, КУДИЦ-ОБРАЗ 2004; 
 
13. V.Vēža redakcijā,  WWW lappušu veidošana, Rīga: LU, 2000. 
14. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. V.Vēža redakcijā. 

Rīga: LU, 2000. 
 



 Nr. S-7-1 
AKCEPTĒTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 

Lappuse 6 no 172 
 

 6

15. Водески Р. Графика для Web. Библия дизайнера. - Москва: 
Диалектика, 1998. - 605 lpp. 

 
 
16. Сергей Токарев, Macromedia Dreamweaver MX Самоучитель, 

BHV 2004, 544 lpp,; 
 
17. Дунаев В. В., Питер, Самоучитель Dreamweaver MX 2004, BHV 

2004. 336 lpp,; 
 

 
18. Обучение Macromedia Dreamweaver MX 2004 CD-jewel, Медиа-

сервис 2000 2004; 
 
19. Кожемякин А,А, HTML и CSS в примерах. Создание WEB-

страниц, Альтекс-А 2004, 416 lpp. 
 

 
20. А. Петюшкин, HTML. экспресс-курс, BHV - Санкт – Петербург 

2004, 256 lpp Ли Ким 3D Studio MAX для дизайнера. Искусство 
трехмерной анимации. – Киев: ООО ТИД ДС, 2003. – 864 с. 

 
21. Birn Jeremy Digital Lighting & Rendering. – Indiana: New Riders, 

2000. – 287 lpp. 
 

 
22. 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.   

 
23. Diezmann Tanja. Grids for the Dynamic Image / Tanja Diezmann, 

Tobias Gremmler. - New York : AVA, 2003. - 173 p. : il. + 1 CD.   
 

 
24. Уоткинс Адам. Maya 7 / Адам Уоткинс, Крис Ньюэн. - Москва : 

ДМК, 2006. - 371 с. : ил. + 1 CD. - (Для дизайнеров).   
 
25. 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.   

 
26. 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). 
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Mācību 
papildliterat ūra 

1. 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). 

2. Михаил Бурлаков, Corel Draw 12 в подлиннике, BHV-Санкт-
Петербург 2004, 688 lpp. 

 
3. Бурлаков Михаил Викторович. CorelDRAW X3 / Михаил 

Бурлаков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006 : 
Типография "Наука". - XVIII, 740 с. : ил., табл. ; 24 см. - (В 
подлиннике) 

 
 
4. Ефремов Александр А. Фотография и Photoshop : секреты 

мастерства / Александр Ефремов. - Москва [и др.] : Питер, 2006 
: Правда 1906. - 190, [2] с. : цв. ил. ; 25 см.  

 
5. Raits Maikls. Digitālā fotogrāfija : [vienkārša ilustrēta rokasgrāmata] 

/ Maikls Raits ; no angĜu val. tulk. Daina SiliĦa ; red. Jūlijs 
Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 239 lpp.  

 
6. Уоррен Окрасса, Director 8.5/MX. Shokcwavw studio. 

Самоучитель, ДМК Пресс 2004, 432 lpp. 
 

7. Обучение: Macromedia Director MX CD-jewel, Media2000 2004. 
 
 

8. J. Armstrong B. Herbert, S. Gowin, Macromedia Director 8 
Shockwave studio, Using Director Shockwave studio, Macromedia 
Inc. 2000, 479 lpp. 

 
9. J. Armstrong, Macromedia Director 8 Shockwave studio, Lingo 

Dictionary, Macromedia Inc. 2000, 566 lpp. 
 

 
10. Nilson Neuschotz, Introduction to Director and Lingo Multimedia 

and Internet applications, Prentice – Hall.Inc. 2000, 618 lpp. 
 
11. Бурлаков М., Flash MX 2004. Сборка видеоклипов, БХВ - Санкт-

Петербург 2004, 720 lpp. 
12. Дронов В., Flash MX в подлиннике 2004, BHV-Санкт-Петербург 

2004, 736 lpp; 
13. К.Бесли, Flash MX Video. Справочник профессионала, ЭКОМ 

2003, 320 lpp; 
 
14. Дэвид Вогелир, Мэтью Пицци, Macromedia Flash MX 

Professional 2004. Полное руководство, Вильямс 2004, 832 lpp; 
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15. Макар Джоб, Секреты разработки игр в Macromedia Flash MX + 

CD: официальное руководство по созданию игр с помощью 
Flash, Кудиц-Образ 2004, 576 lpp;  

 
16. Тозик Вячеслав. 3ds Max 8: трехмерное моделирование и 

анимация / Вячеслав Тозик, Александр Меженин. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2006. - XII, 996 с. : ил.  

 
  
17. Мардок Келли. Maya 7 без секретов / Келли Мардок. - Санкт-

Петербург : Питер, 2006. - 445 с. : ил.   
 
18. Уоткинс Адам. Maya 7 / Адам Уоткинс, Крис Ньюэн. - Москва : 

ДМК, 2006. - 371 с. : ил. + 1 CD. - (Для дизайнеров).   
 
19. Тозик Вячеслав. 3ds Max 8: трехмерное моделирование и 

анимация / Вячеслав Тозик, Александр Меженин. - Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2006. - XII, 996 с. : ил.   

 
 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

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 
 

 
Kursa autors:  Jānis Letinskis  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kursa autors:  Ilva Magazeina  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
  Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta 

atšifrējums 
Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 14 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

18 

Laboratorijas darbu skaits 2 
Kursa l īmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pamatzināšanas Rietumeiropas mākslas vēsturē.  
Izpratne par stiliem un to periodizāciju.  
Spēja operēt ar terminoloăiju.  
Atpazīst hrestomātisku darbus un autorus. 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla 
Kursa mērėi Dot studentiem pamatinformāciju par tendencēm mūsdienu 

Rietumu mākslā un kultūrā. 
 Māksla tiek skatīta no vispārējo tās izmaiĦu viedokĜa, 
atsevišėas parādības izceĜot kā evolūcijas veidotājas, nosakot 
vadošos centrus, mākslinieku grupas un personības. 
 

Kursa uzdevumi Kursa uzdevums ir iezīmēt spilgtāko mūsdienu mākslas 
pārstāvju sniegumu.  
Katra lekcija sniedz vispārēju priekšstatu par konkrēto tēmu 
un izsmeĜošāk iepazīstina ar tā laika spilgtāko parādību 
(stilu, autoru, žanru, tendenci u.tml.). 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja patstāvīgi orientēties speciālajā literatūrā. Gūts 
priekšstats par tēlotājas mākslas un arhitektūras procesiem 
un apgūtas kompetences, lai varētu tos analizēt. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa nosaukums Laikmetīgā māksla 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Santa Mazika MPLab Mg.art. 
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Kurss uzdevums ir studentus ne vien iepazīstināt ar daudzveidīgajām laikmetīgās mākslas izpausmēm 
Rietumeiropā un ASV, bet arī dot nepieciešamās pamatzināšanas šo parādību uztverē un novērtēšanā. 
NeatĦemama kursa sastāvdaĜa ir mācību ekskursijas (laikmetīgās mākslas izstādēm LNMM, „R īgas 
mākslas telpā” u.c.), kas Ĝaus teoriju iepazīt līdzās laikmetīgās mākslas piemēriem. 
 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievads 
 
 
20. gs. 2. puses un 
pēckara kultūras 
konteksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medijs laikmetīgajā 
mākslā  
 
 
 
 
Noslēgums 

1. Laikmetīgās mākslas definīcija un 
orientieri  
 
2. Ieskats 20. gs. 2. puses un pēckara 
kultūras kontekstā un izpausmēs (pop 
arts, asamblāža) 
3. Minimālisms 
4. Konceptuālisms 
5. Performanču māksla 
6. Procesu māksla  
7. Arte povera 
8. Zemes māksla un Landārts 
9. Reālisms 20. gs. pēdējās dekādēs  
10.Neoekspresionisms, 
neoabstrakcionisms, graffitti  
11. Neokonceptuālisms 
 
12. Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā 
13. Video un Instalāciju māksla 
(kinētika) 
14. Digitālā un jauno mediju māksla 
15. Tematiskā māksla 
 
16. Laikmetīgā māksla 21. gadsimtā 

2 
 
 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 

Lekcija 
 
 
Lekcija, seminārs 
 
 
Lekcija, seminārs 
Lekcija, seminārs 
Lekcija, seminārs 
Lekcija, seminārs 
Lekcija, seminārs 
Mācību ekskursija 
Lekcija, 
Lekcija, seminārs 
 
Lekcija, seminārs 
 
Lekcija, seminārs 
Lekcija, seminārs 
 
Lekcija, seminārs 
Lekcija, seminārs 
 
Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās lekcijām, mācību ekskursijām un laboratorijas 
darbiem un dalībai semināros 
 

 
48 

 
Prasības KRP iegūšanai Vizuālās mākslas likumsakarību pārzināšana un prasme tās 

praktiski pielietot izziĦas un analīzes procesā. 
 

 
Mācību pamatliteratūra • Arnason, H. H. A History of Modern Art. – London: 

Thames & Hudson, 1998. 
• Barts, R. Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju.-
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Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2006. 
• Collings, M. This is Modern Art. – London: Seven 

Dials, 2000. 
•  Damus, M. Kunst im 20. Jahrhundert. Von den 

transzendierenden zur affirmativen Moderne. – 
Revolt Taschenbuch Verlag GmbH, 2000;  

• Foster,H.,  Kraus,R., Bois, Y. A. Art since 1900. 
Modernism, Antimodernism, Postmodernism. – 
London: Thames & Hudson, 2005. 

• Gombrihs E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1997. 

• Hopkins, D. After modern art, 1945-2000. - Oxford ; 
New York : Oxford University Press, 2000.  

• Lacy, S. Mapping the Terrain. New Genre Public Art. 
- Washington: Bay Press, 1995.  

• Liotārs, Ž.,F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par 
zināšanām. -Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2008. 

• Lucie-Smith, E. Movements in Art since 1945. – 
London: Thames & Hudson, 2000;  

• Manovičs, ě. Jauno mediju valoda. - Rīga: RIXC, 
2006. 

• Merlo-Pontī, M. Acs un gars. – Rīga: Laikmetīgās 
mākslas centrs, 2007. 

• Mile, O. American Photography. - Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 

• Paul, C. Digital Art. – London: Thames & Hudson, 
2003. 

• Ruhrberg, Schenckenburger, Fricke, Honnef. Art of 
the 20th Century. – Köln: Taschen, 2000. 

• Rush, M. Video art. – London: Thames & Hudson, 
2007.  

• Rush, M. New media in late 20th – century art. – 
London: Thames & Hudson, 2005.  

• Бонито Олива, А.. Искусство на исходе второго 
тысачилетия. – Москва Художественный журнал, 
2003 

Mācību papildliterat ūra • Frida, R. Karasā, P., Markadē, I. Mākslas 
enciklopēdija: Glezniecības virzieni. – Rīga, Jumava, 
2002.  

• Gombrihs, E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1997.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāli  „Art News” [pieejams studiju korpusā Kuršu ielā 20] 
„Studija” un „International Artist”, laikraksts „Kultūras 
Forums” [visi pieejami LPA bibliotēkas lasītavā]. 

 
Kursa autors: Santa Mazika   
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 
 
Kopējais stundu skaits 80 
Lekciju skaits 16 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Mākslas izglītība  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla/Filozofija/Pedagoăija 
 

Kursa mērėi Veidot izpratni par mūsdienu izglītības un filosofijas aktuālām 
problēmām. 
 PadziĜināt izpratni par mākslas parādībām un procesiem. 
Veidot izpratni par mākslas  analīzes principiem, to izskaidrošanu 
un novērtējumu mākslas filozofijas un izglītības kontekstā. 
 

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar mākslas definēšanas semantisko un 
pārmaiĦu raksturu. 

2. Veidot izpratni par klasiskās  un mūsdienu mākslas teoriju 
pamatelementiem. 

3. Veidot izpratni par filozofisku refleksiju pamatojoties uz 
izpratni, attēlošanu, interpretāciju un mākslas darbu 
novērtēšanu estētiskā konceptā. 

4. Veidot izpratni par mākslas darbu filozofisko 
pamatojumu. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

1. Ir izpratne par mākslas semantisko un konceptuālo 
pārmaiĦu raksturu. 

2. Mākslas teoriju pārzināšana. 
3. Mākslas filozofiska refleksija. 
4. Mākslas darba filozofiskā - izglītojošā pamatojuma 

izpratne. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
Studiju kurss iepazīstina ar  filozofisku problēmu meklējumiem mākslas darba tapšanā un tā satura atklāšanā. 
Studiju kursa ietvaros tiek skatīta mākslas darbu būtība. Māksla kā izteiksmes veids, pašrefleksijas un 

Kursa nosaukums Mākslas filozofija un izglītība 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Inta Klāsone Mākslas un dizaina katedra Asoc. prof.,. Dr.paed. 
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pašizpausmes forma. Mākslas darba garīgā mērėa realizācija komunikācijas procesā. Veido izpratni par 
mākslas darba filozofisko, sociālo un materiālo vērtību un tās eksperimentālo raksturu 21. gadsimtā.. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Kritiskā un radošā 
domāšana 

1. Ideju koncepcija un attīstība 
mākslas darba radīšanā; 

 
2. Radošo problēmu noskaidrošana 

un atrisināšana mākslas darba 
radīšanas procesā;. 

 
3. Mākslas darba sākotne.  
 

6 3 lekcijas 
3 praktiskās nodarbības 

Estētika 1. Mākslas būtība, idejiskais saturs, 
satura atklāšana, simboli, 
metaforas, tēmas un koncepts. 

 
2. Ietekme un sekas, rezultāts, 

iedarbība, iespaids. Estētiskā 
pieredze, priekšrocības, baudījums, 
novērtējums, vērtību izpratne; 

 
3. Aprakstošā valoda un vizuālo tēlu 

un formu iespējas komunikācijas 
procesā. 

 

8 4 lekcijas 
4 praktiskās nodarbības 

Mākslas kriticisms 1. Mākslas darba analīze: tulkošana, 
izskaidrošana un novērtēšana; 

 
2. Mākslas darba radīšanas dažādie 

mērėi. 
 

3. Mākslas darbu salīdzināšana un 
pretstatīšana aprakstoši, analītiski, 
izskaidrojoši un kritiski. 

 
4. Mākslas darbu recenzēšana , 

kritisku atsauksmju veidošana  
verbāli un rakstiski. Atbilstošas 
mākslas terminoloăijas lietošana. 

 

6 3 lekcijas 
3 praktiskās nodarbības 

Mākslas vēsture/ Vēsture 1. Mākslas izvērtējums vēsturiskā, 
kultūras, sabiedrības, 
mākslinieku, laika, telpas, 
funkcionālā, mērėa, nolūka, 
nodoma, ietekmes, stila un žanra 
kontekstā. 

6 3 lekcijas 
3 praktiskās nodarbības 
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2. Mākslas darbu atpazīšana, 

izteikšana un diferencēšana 
vēsturiskā, kultūras un 
sabiedrības kontekstā. 

 
3.  Mākslas darba filozofiskā, 

sociālā un materiālā vērtība. 
 

 
 

Jaunāko filozofisko un teorētisko metožu un  
nostādĦu analīze mākslas izpausmes formu kontekstā.  
 
Kas ir māksla?  
 

 
6 

3 lekcijas 
3 praktiskās 
nodarbības 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Mākslas filozofija: mākslas darba veiksmes, attēlojums un 

atveidojums. Ideju konceptuāla izvērtēšana un attīstība mākslas 
darba radīšanā; 

 
2. Mākslas darba būtības izpratne. Radošo problēmu izpēte 

mākslas darba radīšanas procesā. 
 
3. Vēsturisko teoriju pārskats: Platons, Aristotelis, Viduslaiku un 

mūsdienu domātāji. Teorētisks pārskats. 
 
4.  Mākslas un estētikas funkcijas. Ietekme un sekas, rezultāts, 

iedarbība, iespaids. Estētiskā pieredze, priekšrocības, 
baudījums, novērtējums, vērtību izpratne; 

 
5. Mākslas vide un apstākĜi.  
 

6. Mākslas darbā iekĜautais saturs: idejiskais saturs, satura atklāšana, 
simboli, metaforas, tēmas un koncepts. 
 
7. Mākslas darba izvērtēšana: vēsturiskā, kultūras, sabiedrības, 
mākslinieku, laika, telpas, funkcionālā, mērėa, nolūka, nodoma, 
ietekmes, stila un žanra kontekstā. 
 

7. Mākslas darba filozofiskais, sociālais un materiālais koncepts. 
 
8. Māksla kā pašaktualizācijas un pašrefleksijas forma 

21.gadsimtā 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai  
 
Mācību pamatliteratūra 1. Homo aestheticus: no mākslas filosofijas līdz ikdienas dzīves 

estētikai/ [sast. Māra Rubene; tulk. Andris Akers u.c.]. Rīga: 
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Tapals, 2001 (Rīga: JāĦa sēta) 319 lpp.  
 
2. Freiberga E. - Estētika: mūsdienu estētikas skices: lekciju kurss 
/ Elga Freiberga; aut. red. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000 (Rīga: 
Poligrāfists) 132 lpp.  
 
3. Benjamins V. Mākslas darbs mehāniskās pavairošanas 
laikmetā//Kentaurs XXI, Nr. 28.  
 
 4. Gadamers H. G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols 
un svētki. Zvaigzne ABC, 2002.  
 
5. Hābermass J. Modernisms – līdz galam nerealizēts 
projekts//Grāmata, 1991 
 
6. Heidegers M. Mākslas darba sākotne (1935/1936)//Martins 
Heidegers.   
 
7. Hese H. Mākslinieks un psihoanalīze//Grāmata 
  
8. Gombrich E.H. Mākslas vēsture. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
 
9. Kasīrers. Apcerējums par cilvēku. R.: Intelekts, 1997. 
 
10. Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība. R.,: Minerva, 1994. 
 
11. Vīts Dž. E. Postmodernie laiki. R.: Luterisma mantojuma 
fonds, 1999 
 
12. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Māksla un pašatklāsme. R.: 
AGB, 1999. 
 

Mācību papildliterat ūra  Vipers B. Mākslas likteĦi un vērtības. R.: Grāmatu zieds, 1940.  
 
Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība. R.: Minerva, 1994. 
 
 Lanerī – Dažāna . Glezniecības enciklopēdija. Jumava, Rīga, 
2004. – 272 lpp. 
 
Lamberga D. Klasiskais modernisms. Neputns, Rīga, 271 lpp.  
 
Art in theory 1900-2000: an antology of changing ideas. Malden: 
Blackwell Publ., 2003.  
 
Beardsley, Monroe, 1982, The Aesthetic Point of View, Ithaca, 
New York: Cornell University Press.  
 
Carroll, Noel (Noel E.) Philosophy of art: a contemporary 
introduction / Noel Carroll. London; New York : Routledge, 2000  

Danto A. After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of 
History. Princeton: Princeton University Press, 1997.  
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Danto A.  Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-
Historical Perspective. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1992.  

Danto A.  Connections to the World: The Basic Concepts of 
Philosophy. Berkeley: University of California Press, 1989, 1997.  

Danto A. Encounters & Reflections; Art in the Historical Present. 
New York: Farrar Straus Giroux, 1990.  

Danto A. Mysticism and Morality: Oriental Thought and Moral 
Philosophy. New York: Columbia University Press, 1988.  

Danto A.  Narration and Knowledge. New York: Columbia 
University Press, 1985.  

Danto A. Playing with the Edge: The Photographic Achievement 
of Robert Mapplethorpe. Berkeley: University of California Press, 
1996.  

Danto A. The Philosophical Disenfranchisement of Art. New 
York: Columbia University Press, 1986.  

Danto A. T he State of the Art. New York: Prentice Hall Press, 
1987.  

Danto A. The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy 
of Art. Cambridge: Harvard University Press, 1981. 
  
 Schapiro, Meyer, 1904-1996 Theory and philosophy of art : style, 
artist, and society / Meyer Schapiro. New York: George Braziller, 
1994.  
 Encyclopedia of aesthetics / Michael Kelly, ed. in chief. New 
York (NY; Oxford: Oxford University Press, 1998.  
 
10. The ARTS, Education, and Aesthetic Knowing, Chigago, 
Illinois, 1992. 
 
. Wollheim R. Art and it’s Objects. An Intoduktion to Aesthetics. 
Cambrige, 1980. 

Carroll, Noel, 2004, “Non-Perceptual Aesthetic Properties.” 
British Journal of Aesthetics, 44: 413-423.  

Carroll, Noel, 2000, (ed.) Theories of Art Today, Madison: 
University of Wisconsin Press.  

Carroll, Noel, 2001, Beyond Aesthetics, Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Davies, David, 2003, Art as Performance, Oxford: Blackwell 
Publishing.  
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Davies, Stephen, 1991, Definitions of Art, Ithaca: Cornell 
University Press.  

Davies, Stephen, 2006, The Philosophy of Art, Oxford: Basil 
Blackwell.  

Dickie, George, 2001, Art and Value, Oxford: Blackwell 
Publishing.  

Dissanayake, Ellen, 1990, What is Art For?, Bellingham: 
University of Washington Press.  

Kant, Immanuel, 2000, Critique of the Power of Judgment, trans. 
Paul Guyer and Eric Matthews. Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Levinson, Jerrold, 2005, “What Are Aesthetic Properties?” 
Proceedings of the Arisotelian Society, 79: 191–210.  

Plato, 1997, Complete Works, Cooper, John M. (ed.), 
Indianapolis: Hackett.  

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

The journal of aesthetics and art criticism. Philadelphia: American 
Society for Aesthetics. 
 
Studija 
 
DIZAINA STUDIJA TELPA FORMA LAIKS 
 

http://www.SpaceandMotion.com/Philosophy-Art-

Truth.htm 
 
http://www.rep.routledge.com/article/M046 
 

Studējošo patstāvīga interneta resursu izpēte. 
 

 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 24 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

24 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa l īmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 
– maăistra; 7- doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība vizuālās mākslas jomā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla 
 

Kursa mērėi Veidot izpratni par vizuālo formu izpausmi un to 
mijiedarbību teorijā un praksē  
 

Kursa uzdevumi 1. Veidot izpratni par vizuālās domāšanas izpausmi 
rietumu kultūrā. 

 
2. Veidot izpratni par vizuālo formu izpausmi Austrumu 

kultūrā. 
 
3. Veidot izpratni par vizuālo formu mijiedarbību un 

saskarsmi, vērtībsistēmu veidošanos. 
 
4. Dot teorētisku priekšstatu par mākslas atspoguĜošanu 

un praktiskas iemaĦas kultūras parādību fiksēšanā, 
dokumentēšanā, novērtēšanā, attīstot analītisku un 
kritisku domāšanu. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 
 

Ir izveidojusies izpratne par vizuālo formu daudzveidību un 
komplekso raksturu 
Prasme komunicēt ar visām sabiedrībā iespējamām formām, 
iepazīstināt ar savu radošo darbību. 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Dace Vecvagare 
Edīte Leščinska 
Ingrīda Burāne 

Mākslas un dizaina katedra 
Liepāja Teātris 
Latvijas Mākslas 
akadēmija 

Mg. art.  
Dr. art. 
Mg.art. 

Kursa nosaukums Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie 
aspekti 
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Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 
 
Studiju kurss sniedz ieskatu 

• Par to, kā, mainoties domāšanai un pasaules uzskatam, mainās vizuālās izpausmes rietumu 
kultūrā 

 
• Par to, kā domāšana un vērtību sistēma ietekmē Austrumu kultūru vizuālās formas; 

 
• Par atšėirībām Rietumu – Austrumu kultūras vizuālajā izpratnē; 

 
• Par Rietumu – Austrumu vizuālo kultūru saskarsmi, dialogu, mejiedarbību un izpausmēm 

vizuālajā mākslā. 
 

• Tiek skatīta māksla – kā ietekmīgākā komunikācijas forma. 
 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Vizuālās kultūras 
teorētiskais 
pamatojums un 
izpausmes Rietumu 
kultūrā: krāsas, tēli, 
simboli dažādu 
laikmetu pasaules 
uzskatā 

Jēdzieni – pasaules uzskats, krāsa, tēls, 
simbols 
Antīkās kultūras vērtību sistēma 
Teocentriskās domāšanas izpausmes 
viduslaiku vizuālajā mākslā 
Antropocentriskā domāšana 
Renesanses vizuālajā kultūrā 
 
Jauno laiku domāšana, ar to saistītās 
izmaiĦas baroka, rokoko, romantisma, 
modernisma, postmodernisma mākslā 
 

8 Lekcija - 4 
Seminārs - 4 

2. Vizuālās mākslas  
teorētiskais 
pamatojums un 
izpausmes Austrumu 
kultūrās: ieskats 
Indijas, Ėīnas, Japānas 
vērtību sistēmās 

Indijas kultūras raksturiezīmes, 
 vērtību sistēma, izpausmes vizuālajā 
mākslā; 
 
Ėīnas kultūras raksturiezīmes, vērtību 
sistēma, izaugsmes vizuālajā kultūrā 
 
Japānas kultūras raksturiezīmes, vērtību 
sistēma, izaugsmes vizuālajā kultūrā 
 

8 Lekcija - 4 
Seminārs - 4 

3. Atšėirības Rietumu 
– Austrumu kultūrās 

Atšėirības attīstībā 
Domāšanas tipi, to izpausmes vizuālajā 

8 Lekcija - 4 
Seminārs - 4 
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mākslā; 
 
Atšėirības pasaules uztverē (attiecības 
ar dabu (dārza māksla), sabiedrībā, ar 
sakrālo utt.) 
 

4. Rietumu – 
Austrumu kultūru 
saskarsme un 
mijiedarbība 

Rietumi – Austrumos, Austrumi – 
Rietumos: tirdzniecības sakari, 
kolonizācija – pagātnē; 
 globalizācija, multikulturālisms – 
mūdienās; 
 
Interese par Austrumu garīgajām 
mācībām Rietumos 
 
Austrumi Rietumos apkārtējās vides un 
telpas organizācijā 
 
Austrumu – Rietumu kultūru saskarsme 
mākslā (kino, mūzika, teātris, mode 
utt.) 
 

12 Lekcija - 6 
Seminārs - 6 

5. Māksla – kā 
ietekmīgākā 
komunikācijas forma. 
 
 

Pārskats par vizuālās mākslas un 
dizaina pamatteorijām, iepazīstināt ar to 
attīstības raksturu. 
 
Mākslas uztveres un komunicēšanas 
formas 21.gadsimtā (sociālais, ētiskais 
aspekts) 
 
Mūsdienu komunikācijas formas,  
teorijas un to īstenojums Latvijas masu 
saziĦas līdzekĜos. 
 
 

12 Lekcija - 6 
Seminārs - 6 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Studēt literatūru u.c. papildmateriālus, gatavoties 

semināriem un pārbaudes darbiem 
 

2. gatavot atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar praktisko 
nodarbību materiāliem 

 
3. Rakstīt esejas vai citus darbus par dotajām tēmām 

 
4. Kursu nobeidzot – aprakstīt lietu, objektu, parādību utt. 

(jebkura kultūras vai cilvēka darbības jomā), kurā 
izpaužas Rietumu – Austrumu vizuālā māksla, saskarsme 
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(pēc dotā plāna) 
 

5. Mākslas darbu analīze. 
 

 
 
Prasības KRP iegūšanai Ir izstrādāti patstāvīgie darbi un ir bijusi aktīva līdzdalība 

semināros 
 

 
Mācību pamatliteratūra  

 
1. Andersone Z. Kulturaloăija, I,II daĜa, R: Raka 
2. Bīne J. Krāsas saskaĦas mācība līdz ar apceri par glezniecības sakaru ar mūziku, dzeju un 

tēlniecību 
3. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture 1.-4. d. , R: Zvaigzne ABC 
4. Gorders J. Reliăiju grāmata. R: Nordik, 2002. 
5. Herdera vārdnīca. Simboli. R: Pētergilis, 1993. 
6. Irbulis V. Šiva izdejo un sagrauj pasauli…R: Zinātne, 2003. 
7. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. R: Zvaigzne ABC 
8. Klīve V.V. Ticības ceĜos. R: Zinātne 
9. KundziĦš M. Dabas formu estētika. R: Madris, 2004. 
10. Laube E. Krāsu un formu loăika. R: Ekonomists, 1921. 
11. Linna D. Fen Šui dvēselei. R: Zvaigzne ABC 
12. Mūks R. Dvēsele – tilts starp Rietumu un Austrumu reliăijām. R: Zvaigzne ABC, 2001. 
13. Mūks R. Pret straumi: Austrumu reliăijas – Meditācija – Cikliskais laiks. R: Rondo, 1992. 
14. Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliăiju vēsturē I,II daĜa. R: Raka 
15. Ne vējš, ne karogs. R: Avots, 1991. 
16. Priedītis A. Ievads kulturoloăijā: kultūras teorija un kultūras vēsture. (terminu vārdnīca). 

Daugavpils: A.K.A. 
17. Raudupe R. DievatziĦa vēdās un dainās. R: Madris, 2002. 
18. Semjonova A. Pilnīga Fen Šui sistēma. R: Convictor, 2003. 
19. Stēfensena B. Aura un krāsas – teorijā un praksē. Preses nams, 1009. 
20. Solovjova l. Ājūrvēda. Sevis atveseĜošanās zinātne. R: Vieda, 2001. 
21. taĦidzaki Dz. Ēnas cildinājums. R: LikteĦstāsti, 2000. 
22. Topsons Dz. M. Jaunā laikmeta enciklopēdija. R: Zvaigzne 
23. Veinbahs K. Krāsu pasaule: vizuālā māksla skolā. R: Zvaigzne ABC 
24. ZirdziĦa V. Vizuālās mākslas ābece. R: Sprīdītis, 1995. 
25. Zitāne L. Kultūras vēsture, 1.-3. grāmatas. R: Raka 
26. Бек Ш.Й. Дзэн  в любви и работе. К: София, 1996. 
27. Болен Ж.Ш. Психология и Дао. М.; 2001. 
28. Долгов К. Итальянские этюды: человек и история: поиск истины и кросоты. М: 

Художест. Лит. 1987. 
29. Капра Ф. Дао физики. К: София 
30. Културное наследие Востока: Проблемы, поиски, сужденияю Л: Наука, 1985. 
31. Сурин Н. А. Мультикультурные коммуникации: теория и практика: курс лекций / БРИ, 

Рига: Jumi, 1999. 
32. Harrison Ch., Wood P. Art in Theory. Oxford UK & Cambridge USA, 1993. 
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33. Arnheim R. Art and Visual Perception. University of California, 1964. 
34. Ideju vārdnīca. R., Zvaigzne ABC, 1999. 

Mācību papildliterat ūra Dimbley R., Burton G. More than Words. An Introduction to 
Communication. 1990. 
Watson, James, Hill, Anne. A Dictionary of Communication and 
Media Studies. 3rd ed. 1984. 
Omārova, S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. R., 1996. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

http://www.ailab.lv//ail/kultura,htm 
http://www.lris.lv/kultvest/ 
http://www.historia.lv 
http://lv.wikipedia.org/wiki 
Atbilstoši novitātēm un grupas sagatavotības līmenim (individuālā 
pieeja). 
 

 
 
Kursa autors:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 120 
Lekciju skaits 36 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Izpratne par mākslas lomu sabiedrībā un tās daudzveidīgām 
iespējām apmierināt sabiedrības intereses un vēlmes.  
Vēlme un prasme analizēt, izmantojot atšėirīgus skatu 
punktus. Prasme apgūt mācību literatūru angĜu valodā. 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla 
 

Kursa mērėi Sniegt zināšanas par menedžmenta un mārketinga teoriju un 
attīstīt prasmes zināšanu pielietošanai kultūras institūciju un 
projektu darbā.  
Attīstīt prasmes strādāt komandā. 
 

Kursa uzdevumi Apgūstot lekcijās un patstāvīgi menedžmenta teoriju un 
praksi, veidot patstāvīgus spriedumus.  
Nodrošināt kvalitatīvu, mērėtiecīgu darbu semināros un 
grupu darba formās. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūtas zināšanas par menedžmenta, mārketinga un PR 
pamatiem, apgūta specializētā literatūra, iegūtas prasmes 
pielietot menedžmenta un mārketinga tehnikas. 
 

Kursa valoda Latviešu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

          Mākslas menedžmenta un mārketinga kurss apskata menedžmenta un mārketinga teorētiskos 
un praktiskos aspektus. Menedžmenta un mārketinga teorija, tehnikas, termini un piemēri doti 
salīdzinājumā un piemēroti kultūras iestāžu, organizāciju, projektu darba grupu un vadītāju darba 
teorētiskajām un praktiskajām nostādnēm. 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Astrīda Rogule Kultūras akadēmija Mg.art. 

Kursa nosaukums Kultūras menedžments  
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          Kursa vielas apguvei izmantotas gan pasīvās mācību metodes (lekcijas, referāti), gan 
interaktīvās (grupu darba metodes, diskusijas, projekti, grupu darba prezentācijas) 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievads menedžmenta 
teorijā 

Menedžmenta definīcijas, teorijas 
vēsture. Menedžments kultūras 
organizācijā  
 

2 Lekcijas  

Menedžmenta pamati 7S menedžmenta faktori, to 
kopsakarības. 
Vērtības, ar ko dalāmies. Ieinteresētie 
 

2 Lekcijas 

Menedžmenta pamati Stratēăiskā plānošana. Prasmes. 
Personāls.  
 

2 Lekcijas 

Menedžmenta pamati Vadības stili, struktūras, sistēmas 
 
 

2 Lekcijas 

Projektu menedžments Projekta sistēma. Tās pielietojums 
kultūras organizācijās un atsevišėu 
notikumu plānošanā un realizācijā 
 

2 Lekcijas 

Projektu menedžments Projekta izstrāde, projekta attīstības 
fāzes un menedžmenta uzdevumi. 
 

2 
2 

 Lekcijas    
praktiskās nodarbības  

Projektu menedžments Darba grupas, pienākumu sadale. 
Kontrole un motivācija. 
 

2 Lekcijas 

Projektu menedžments Budžets. Tāmes. Finansu sistēmas 
 

2 
2 

Lekcijas    
praktiskās nodarbības 

Ievads mārketinga 
teorijā 

Vispārējais mārketings, mārketinga 
vēsture Mārketinga struktūra, 
Marketing Mix 
 

2 Lekcijas 

Mārketinga pamati Mārketinga funkcijas un tā konteksts 
mākslas organizācijās un norisēs. Vides 
faktori kultūras un mākslas mārketingā 
 

2 Lekcijas 

Mārketinga pamati Mākslas “produkts un pakalpojums”. 
Veidi kā kultūras organizācijas piedāvā 
un nogādā savus pakalpojumus 
sabiedrībai. 

2 Lekcijas 
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Sabiedriskās attiecības P.R. Mārketinga sabiedriskās attiecības 

P.R. stratēăiskā plānošana 
 

4 Lekcijas 

Sabiedriskās attiecības P.R. instrumenti, sadarbība ar 
plašsaziĦas līdzekĜiem 
 

2 
2 

Lekcijas    
praktiskās nodarbības 

Mārketinga pamati Reklāma un faktori, kas jāievēro to 
veidojot 
 

2 Lekcijas 

Mārketinga pamati Konkurence un kā tā noris kultūras un 
mākslas sfērā. Sabiedrības intereses 
veicināšana. Jaunu auditoriju piesaiste 
 

2 Lekcijas 

Mārketinga pamati Papildfinansējuma piesaistīšana un 
ienākumu palielināšana 
 

2 
2 

Lekcijas    
praktiskās nodarbības 

Mārketinga pamati Mārketinga politika, stratēăija, plāns 
 

2 
2 

Lekcijas    
praktiskās nodarbības 
 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Projekta izstrāde. 
Reklāmas izpēte. 
Literatūras un citu avotu studijas. 
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Prasības KRP iegūšanai  

Lekciju apmeklējums. Literatūras un citu avotu studijas. 
Aktīva dalība grupu darbā un praktiskajās nodarbībās. 
 

 
Mācību pamatliteratūra BeĜčikovs, Jakovs, Praude. Valērijs. Mārketings.  2., pārstr. 

izd. [Rīga] : Zvaigzne ABC, 1994.  

 
BeĜčikovs, Jakovs., Praude,Valērijs. Menedžments, [Rīga]: 
Zvaigzne ABC, 1999. 

Bentele, Ginters. PR izaicinājums komunikācijas zinātnei. 
Grām.: Daudzveidība: žurnālistika un sabiedrība. 2.sēj. Sast. 
un red. Inta Brikše. Rīga: LU, 1998. – 2002, 10. lpp. ISBN 
9984-93230-3.   

Biznesa pamati. Eksperimentāla mācību grāmata. Raka. 
Junior Acievment – Latvia, 1998 
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Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments : rakstu 
krājums. Sast. Ivars BērziĦš, Klauss Pēters Nēbels. [Rīga] : 
JāĦa Rozes apgāds, 2006. 238, [1] lpp. : il., tab. ISBN 
9984232050. 
 
Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. Effective Public 
Relations. 9th Ed. New Jersey, London: Prentice  Hall 
International, 2005, 624 p. ISBN 0130082007 
 
Davis, Anthony. Mastering Public Relations. Basingstoke 
(Hampshire); London  : Macmillan, 2004, p. 216. ISBN 
1403907838.  
 
Encyclopedia of public relations. Ed. Robert L. Heath. 
Thousand Oaks, CA; London; New Delhi : Sage 
Publications, 2005. 2 Vol. (XXXI, 1067 p.) : il. ISBN 
0761927336. 
 
Grasskamp, Walter. Museumsgründer und Museumsstürmer 
: Zur Sozialgeschichte des Kunstmuseums. München : Beck, 
1981. 185, [2] S. : Ill. ISBN 340606034X. 
 

Jefkins, Frank. PublicRrelations. London : Blackie 
Academic & Professional 1994, 480 p. ISBN 075061563X. 

 
Kolb, Bonita M. Marketing for Cultural Organizations 
: New Strategies for Attracting Audiences to Classical 
Music, Dance, Museums, Theatre & Opera. 2nd ed. London 
: Thomson Learning, 2005.  X, 233 lpp. ISBN 1844802132. 
 
Palmer, Adrian. Principles of Services Marketing. 4th Rev. 
Ed. Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. 448 p. ISBN 
0077107942. 
 
Serota, Nicholas. Experience or Interpretation. The Dilemma 
of Museums of Modern Art. London : Thames & Hudson, 
2000. 64 p. ISBN 0500282161. 
 
Theaker, Alison. The Public Relations Handbook. 2nd Ed. 
London; New York: Routledge, 2004, 328 p.  ISBN 
0415317932 
 

Veinberga, Sandra. Publiskās attiecības : PR : teorija un 
prakse . Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. 327 lpp. ISBN 
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9984368874.   

 
Современное искусство и средства массовой 
информации : Материалы семинара, 26-28 сент. 1997 г., 
Дача Кочубея, г. Пушкин. Общ. ред.  
Е. Коловской. Санкт-Петербург : Центр. соврем. 
искусства Дж. Сороса, 1998. 79 с. : ил.   
 

 
Kursa autors:    
 Paraksts  Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
   
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts  Datums 
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KURSA KODS  

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits Studiju gada laikā 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas vēsture/Vizuāli plastiskā māksla 
 

Kursa mērėi  
Dot studentiem iespēju pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un 
papildināt tās, praktizējoties muzejos, mākslas galerijās un 
salonos, ekspozīciju komplektēšanā, veidošanā un dokumentēšanā. 
 

Kursa uzdevumi  
Dot studentiem tādas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 
praktiski un patstāvīgi strādājot jomās, kas saistītas ar mākslas 
pasākumu  organizēšanu, mākslas darbu kolekcionēšanu, 
saglabāšanu un,  realizāciju. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
Spēja noteikt profesionalitātes līmeni dažādu mākslas darbu 
izpildījumam, orientēšanās dažādās tehnikās un spēja noteikt 
stilistiku. 
 

Kursa valoda latviešu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Iespēju robežās noslēgt līgumus ar iestādēm un dibinājumiem, kas nodarbojas ar mākslas pasākumu 
organizēšanu, kolekciju veidošanu, tematisku, vēsturisku un mūsdienu mākslas izstāžu veidošanu, kā arī 
mākslas darbu realizāciju, lai dotu iespēju studentiem praktizēties un patstāvīgi veikt uzdevumus, sākot ar 
ieceri un beidzot ar mārketingu. 

Kursa nosaukums Prakse – Izstādes un ekspozīcijas 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Aldis KĜaviĦš Mākslas un dizaina katedra Profesors, Mg.art 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

 1.Mākslas kolekcijas muzejā / 
kolekciju veidošanas vēsture , 
dokumentācija, kataloăizācija /. 
 
2.Pastāvīgo un mainīgo ekspozīciju 
veidošanas principi un prakse / 
vēsturiskā pieredze un jaunākās 
atziĦas/. 
 
3.Mākslas darbu identifikācija, 
saglabāšana, ekspertīze un 
kataloăizācija / pieredze un prakse/. 
 
4.Starptautiskie sakari, izstāžu 
plānošana un apmaiĦa . Informācija un 
reklāma. Plenēru plānošana un 
organizācija.  
 
5. Mākslas galeriju darbības principi, 
specifika un prakse/ komercdarbība un 
mecenātisms/. 
 
6.Mākslas galeriju darba plānošana, 
savstarpējie sakari un pārrobežu 
sadarbība. 
 
7.Mākslas galeriju daba specifika 
mākslas augstskolās un universitātēs. 
Studentu darbu izstāžu organizēšanas 
principi un iespējas. 
 
8.Māksla un sabiedrība /Mākslas darbi 
iestādēs un citās sabiedriskās telpās. 
Pieredze un risinājumi valstī un 
ārzemēs/. 
 

 
2 nedēĜas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 
Praktiski piedalās ekspozīciju un izstāžu veidošana un reklamēšanā. 
Pievienots darba devēja studējošā veiktā darba raksturojums un 
darba novērtējums un gūtās atziĦas prakses laikā. 
 

 
Visu studiju gadu 
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Prasības KRP iegūšanai Atskaite par veikto darbu praksē 

 
 
Mācību pamatliteratūra Muzeju publikācijas un izdevumi, katalogi, apraksti, apcerējumi. 

 
Mācību papildliterat ūra Žurnāli: „ŠTUDIJA”,”M ĀKSLA+”,laikrakstsKULTŪRAS  

FORUMS u.c. ART NEWS, ARTIST INTERNATIONAL. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Žurnāli, laikraksti,internets. 
 
Interneta resursu patstāvīga izpēte. 

 
Kursa autors:  Aldis Klavins  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 3 
 
Kopējais stundu skaits 2 nedēĜas 
Lekciju skaits  
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maăistra; 7- doktora) 

5-6 – maăistra 

Pārbaudes forma Eksāmens 
 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Augstākā izglītība, kurā ir apgūtas glezniecības grafikas un 
kompozīcijas pamatproblēmas risinājumi. 

 
ZinātĦu nozare/apakšnozare 

 
Mākslas un mākslas zinātne 
 

 
Kursa mērėi 

 
Radoša pieeja studijām no dabas kompozicionāla risinājuma 
sasniegšanai grafiskā un glezniecībā izvirzītiem uzdevumiem 
 

 
Kursa uzdevumi 

 
Plenēra praksē veicamie uzdevumi atkarīgi no pretendenta izvēles 
padziĜināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas izvēlētajā 
mākslas žanrā, radot vienu stājdarbu glezniecībā un grafikā, 
pamatojoties uz plenēra darbiem. 
 
 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 
Plenēra prakses rezultātā, izstādīt darbus izstādē. 
 
 Plenēra prakses rezultātā apgūtās kompetences plenēra studijās 
izmantot, tēmu risinājumos grafikā un glezniecībā. 
 

Kursa valoda Latviešu , krievu 
 

 
KURSA ANOTĀCIJA (l īdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Balstoties uz pretendenta iepriekšējo pieredzi, rosināt veidot ieceri rezultāta sasniegšanai izmantojot apzināti 

Kursa nosaukums Plenērs 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Andris Millers Mākslas un dizaina katedra Lektors, Mg.art. 



 Nr. S-7-1 
AKCEPTĒTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 

Lappuse 2 no 172 
 

 2

un intuitīvi radītos plenēra studiju darbus, radoši tos interpretējot kompozīcijā. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids (lekcijas, 
semināri, praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

1. Ainava, pilsētvide Raksturīgākais, būtiskākais savdabīgākais 
ainavā un pilsētainavā  autora skatījumā, 
izpratnē. 
 
 
 

2 nedēĜas  

2. Telpiskā vide, 
interjers 

Telpiskās vides, interjera organizācija, 
saturs, krāsa, gaismēna, telpa, priekšmetu 
proporcijas, cilvēks – savstarpējā 
mijiedarbība. 
 
 
 
 

  

3. Portreta , cilvēka 
figūras, dzīvnieku vai 
putnu skices 
 
 
 

Izteiksmes līdzekĜu dažādība (akvarelis, 
pastelis, ogle, sangīna, tuša, zīmulis u.c. 

  

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Grafikas darba un gleznas radīšana uz izstādītajiem kompozīcijas 
variantiem, kas balstīti uz plenēra studiju darbu bāzes. 
 
 
 

 
 

2 nedēĜas 

 
Prasības KRP iegūšanai Visu uzdevumu veiksmīgs risinājums 
 
Mācību pamatliteratūra  

Karsā K. Frīda P. Markedē I. Mākslas enciklopēdija. 
Glezniecības virzieni.- R.: Jumava, 2002.-239 lpp. 
Jurjāne A. Kompozīcija. .- R.: Neptūns, 2005.-119 lpp. 
Lanerī – Dažāna N. Glezniecības enciklopēdija. Žanri. 
Kompozīcija. Zīmējums. Krāsa. Stili. - R.: Jumava, 2004.-
271 lpp.  
Doherty M.S. Easy Solutions: Colormixing. Watercolor – 
Quarry  
books. Gloucester, Masgachusetts, 1998. – 143 p. 
 

Mācību papildliterat ūra  
Duglasa-Kūpere H. No krāsas līdz gleznai rokasgrāmata.- R.: 



 Nr. S-7-1 
AKCEPTĒTS Studiju padomē 

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī 

Lappuse 3 no 172 
 

 3

Zvaigzne ABC, 2004.-256 lpp. 
Эдвардс Б. Откройте в себе художника. Минск: 
Попурри, 2000. – 235 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 
Māksla , Studija 
ART of the WEST (Canada) 
American Artist (New York) 
American Art Review (Canada) 
The Magazine international artist. Com. 
www.basic  
Reprodukciju albūmi, Mākslas izstādes 
Interneta resursu patstāvīga izpēte 

 
Kursa autors:  Andris Millers  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
 
Kurss apstiprināts:    
 Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums 
 
Katedras vadītājs:    
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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5. 
Par augstākās izglītības programmas apgūšanu  
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs    
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PROFESIONĀLĀ 
MAĂISTRA 

Sērija XX <X>  
Nr.<0000> 

PARAUGS  

 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.000 

 

VĀRDS UZVĀRDS 

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 

 
ieguvis/-usi 

 

PROFESIONĀLO MAĂISTRA GRĀDU 

MĀKSLĀ 
 
 
 
 
 
 
 

Z.v. 

 Rektors    Vārds Uzvārds 
  

 Valsts pārbaudījuma komisijas 
 priekšsēdētājs   Vārds Uzvārds 

 Liepājā 
 XXX.gada XX.mēnesī 

 Reăistrācijas Nr. 



 

 139

          PARAUGS 
    LIEPĀJAS PEDAGOĂIJAS AKADĒMIJA 

 

 
Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, 
Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis 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 oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas 
veikto un sekmīgi paobeigto 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 astoĦās 
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek sniegta, norāda  iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS  (Diploma sērija      Nr.        ) 

 
1. ZIĥAS 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. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.1  Kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais maăistra grāds mākslā 
 

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

2.3  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, valsts akreditēta (01.03.2001), valsts dibināta, 
neuniversitātes tipa augstskola) 

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

punktā 
 
2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

 
 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
 

Reă.Nr.90000036859   
 

 Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 ·  tālr.: 3423568,3424011; fakss: (371) 3424223 · e-pasts : lpa@lieppa.lv  
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3.1 Kvalifikācijas līmenis: Otrais profesionālais grāds 
 
3.2 Oficiālais programmas garums: 

1.5 gadi pilna laika studiju, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti 
vai 
2 gadi nepilna laika studiju, 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti 
 
 
 

3.3 UzĦemšanas prasības: 
Augstākā profesionālā izglītība mākslas jomā vai bakalaura grāds mākslā 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas vai Nepilna laika studijas 
 
4.2 Programmas prasības: 
apgūti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi mākslas nozares teorijā un 

praksē; apgūti pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektu izstrādes un vadībzinību studiju 

kursi; apgūti studiju kursi, kuri nodrošina praktiskās un radošās darbības pieredzi, kas 

nepieciešama mākslinieka profesionālai darbībai un veicina intelektuāli bagātas un radošas 

personības veidošanos; veikta prakse, kas veido izpratni par inovatīvas darbības pamatprincipiem 

vizuālās mākslas un dizaina nozarē; nokārtots Valsts pārbaudījums, kas ietver izstrādātu un 

aizstāvētu maăistra darbu ( 20 KRP ), kas ir zinātniska un praktiska rakstura darbs ar teorētisko 

un praktisko daĜu vizuālās mākslas jomā un ietver pētījuma ar novitātes vai praktiskā lietojuma 

elementiem, secinājumus tēžu veidā. 

 

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

 
A DAěA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
Laikmetīgā māksla  2 3  
Starpkultūru saskarsmes teorētiskie un praktiskie aspekti 3 3  
Mākslas filozofija un izglītība 2 3  
Mākslas un dizaina pētījumu metodoloăija 2 3  
Kultūras menedžments  3 3  
Personības attīstības teorijas 2 3  

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Darbnīcas: vizuālā māksla, tehnoloăijas un dizains, 
multimediji 

20 30  

Vizuālā māksla (Glezniecība, Grafika, Stājgrafika, Foto 
māksla)* 

10 15  

Tehnoloăijas un dizains ( Lietišėais tekstils, Stikla 
dizains)* 

5 7.5  

Multimediji (Multimediju tehnoloăijas) 5 7.5  
PRAKSE 

Plenērs 3 4.5  
Izstādes un ekspozīcijas 3 4.5  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
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Maăistra darbs 20 30  
 

 
4.4 Atzīmju sistēma un  norādījumi par atzīmju sadalījumu: 
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (Ĝoti 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. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.1 Tiesības turpināt studijas: 
Tiesības stāties doktorantūrā 
 
5.2 Profesionālais statuss: 
Nav paredzēts piešėirt 
 
 
6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.1 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija          Nr. 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Pedagoăijas akadēmija. 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma ‘Māksla” ir akreditēta no                  
līdz 

 
 

 
 
 

6.2 Papildinformācijas avoti: 
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7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.1 Datums: 
 
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors 
 
7.4 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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6. 

Studiju programmas tipveida plāns
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  Studiju programmas Māksla tipveida plāns  
                

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP Studiju gads Pārbaudes forma Mācību spēks 

      

Pilna laika klātienes 
studijas 

Nepilna laika 
neklātienes studijas 

Ieskaite Eksāmens 
  

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

  A daĜa                             

  

 Jaunāko sasniegumu apguve 
nozares teorijā un praksē – 7KRP                             

1. Laikmetīgā māksla  2   2         2            Eksāmens Mg. art. S. Mazika 

2. 

Starpkultūru saskarsmes 
teorētiskie un praktiskie aspekti 

3 

 2 1         2  1          Eksāmens 

Mg. art. D. Vecvagare 
Mg. art. I. Burāne 
Dr. art. E. Leščinska 

3.  Mākslas filozofija un izglītība 2    2          2          Eksāmens  Dr.paed. I. Klāsone 

  

Pētnieciskā  darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi – 5 KRP                             

4. 

Mākslas un dizaina pētījumu 
metodoloăija 

 
2  2          2            Eksāmens Dr. art. A. Druvaskalne – Urdze 

5. Kultūras menedžments  3  1 2         1 2          Eksāmens Mg. art. A. Rogule 

  

Pedagoăijas un psiholoăijas 
studiju kursi – 2 KRP                             

6. Personības attīstības teorijas 2  2          2           Eksāmens Dr. psych. I. StrazdiĦa 
  Ierobežotās izvēles kursi                             
  B daĜa                             

  
Nozares profesionālās specializācijas kursi-

20 KRP (Darbnīcas)                             

7. 

Vizuālā māksla (Glezniecība- 5 KRP, 
Grafika-5 KRP, Stājgrafika-5 KRP, Foto 
māksla – 5 KRP)* 10  *  *       *   *  *       Eksāmens 

Mg. art. Dz. VīriĦa – Stājgrafikas 
darbnīcas vadītāja 
Mg. art. A. KĜaviĦš – Gleznošanas  
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darbnīcas vadītājs 
Mg. art. A. Millers – Grafikas 
(Zīmēšanas) darbnīcas vadītājs 
Mg. art. R. Gross  
Mg. paed. D. Ăibiete – Foto mākslas 
darbnīcas vadītāja 

8. 
Tehnoloăijas un dizains ( Lietišėais 
tekstils- 5 KRP, Stikla dizains- 5 KRP)* 5  * *        *   * *        Eksāmens 

Mg. art. I. Brence – Stikla dizaina 
darbnīcas vadītāja 
Mg. paed. N. Vilmane – Lietišėā 
tekstila darbnīcas vadītāja 

9. 
 Multimediji ( Multimediju tehnoloăijas 
– 5 KRP)* 5  *  *       *  *  *        Eksāmens 

Mg. sc.educ.J. Letinskis 
Mg. sc. educ. I. Magazeina 

  Prakse                             

10.  Plenērs 3  2 1        1  1  1        Eksāmens Mg. art. A. Millers 

11.  Izstādes un ekspozīcijas 3  1  2         1  2        Eksāmens Mg. art. A. KĜaviĦš 
  Valsts pārbaudījumi                             

12. 
Maăistra darbs 20 

     20            20      Eksāmens 
 Mg. art. Aija BrasliĦa ( Valsts 
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja) 

* atkarībā no maăistra darba pieteikuma tiek realizēti ierobežotās izvēles studiju kursi 20 KRP apjomā 

Pilna laika studijās:  
1. studiju gada 1. pusgadā – 2 darbnīcas 10 KRP apjomā; 2. pusgadā – 2 darbnīcas 10 KRP apjomā 
 
Nepilna laika studijās: 
1. studiju gadā 1. pusgadā – 1 darbnīca 5 KRP apjomā; 2. pusgadā – 1 darbnīca 5 KRP apjomā; 2. studiju gadā 1. pusgadā – darbnīcas 10 KRP 
apjomā. 
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7. 
Studiju satura un realizācijas apraksts 
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7. Studiju satura un realizācijas apraksts: 

7.1 UzĦemšanas nosacījumi:  augstākā profesionālā izglītība mākslas jomā vai 

bakalaura grāds mākslā 

7.2  UzĦemšanas prasības  

Pamatprasības: 

-radošās darbības pārskats, portfolio vizuālajā mākslā 

7.3 Studiju ilgums: 1,5 gadi pilna laika studijās  vai 2 gadi nepilna laika studijās 

7.4 Programmas apjoms kredītpunktos: 60 KRP 

7.5 Programmas struktūra: 

Obligātās izvēles A daĜa – 14 KRP, no kuriem  

• studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē – 7 KRP; 

• pētnieciskā  darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību 
studiju kursi – 5 KRP; 

• Pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi – 2 KRP 
 
Ierobežotās izvēles B daĜa – 20 KRP: 

              Nozares profesionālās specializācijas kursi – 
• darbnīcas – 20 KRP; 
Vizuālā māksla (Glezniecība- 5 KRP, Grafika-5 KRP, Stājgrafika-5 KRP, 
Foto māksla – 5 KRP)* 
Tehnoloăijas un dizains ( Lietišėais tekstils- 5 KRP, Stikla dizains- 5 KRP)* 
Multimediji ( Multimediju tehnoloăijas – 5 KRP)* 

(* Atkarībā no maăistra darba pieteikuma tiek realizēti ierobežotās izvēles studiju 

kursi 20 KRP apjomā) 

Prakses – 6 KRP: 

Plenērs – 3 KRP; 

Izstādes un ekspozīcijas – 3 KRP 

Valsts pārbaudījums ( maăistra darbs ) – 20 KRP 

7.6  Iegūstamais profesionālais grāds: profesionālais maăistra grāds mākslā 

7.7 Iegūstamais augstākās izglītības diploms: profesionālās augstākās 

izglītības profesionālā maăistra diploms. 

7.8   Prasības profesionālā grāda  ieguvei:  

• Apgūti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi mākslas 
nozares teorijā un praksē  

• Apgūti pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektu izstrādes un vadībzinību 
studiju kursi; 
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• Apgūti studiju kursi, kuri nodrošina praktiskās un radošās darbības pieredzi, 
kas nepieciešama mākslinieka profesionālai darbībai un veicina intelektuāli 
bagātas un radošas personības veidošanos; 

• Veikta prakse, kas veido izpratni par inovatīvas darbības pamatprincipiem 
vizuālās mākslas un dizaina nozarē; 

• Nokārtots Valsts pārbaudījums, kas ietver izstrādātu un aizstāvētu maăistra 
darbu ( 20 KRP ), kas ir zinātniska un praktiska rakstura darbs ar teorētisko un 
praktisko daĜu vizuālās mākslas jomā un ietver pētījuma ar novitātes vai 
praktiskā lietojuma elementiem, secinājumus tēžu veidā. 

 
7.9  Studiju formas: pilna laika (klātienees) studijas un nepilna laika (neklātienes) 
studijas. 
 
7.10 Darbības formas: Individuālas konsultācijas, konsultācijas grupā, lekcijas, 
patstāvīgais darbs, darbs darbnīcās, semināri, projekti, prezentācijas, prakses, 
ekskursijas, audio konferences, video konferences. 
 
7.11 Pārbaudes formas: eksāmeni. Pārbaudījumi notiek saskaĦā ar studiju 

programmā noteikto mērėi, uzdevumiem un izstrādāto studiju plānu.  
 
7.12 Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, 

laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums: Studiju programmu īsteno 
galvenokārt Mākslas un dizaina katedras mācībspēki, kuru vidū ir  pilsētā un 
valstī pazīstami mākslinieki, nodrošinot vizuālās mākslas studiju kursus. 
Matemātikas un informātikas katedras pasniedzēji ir iesaistīti multimediju 
tehnoloăiju studiju kursu nodrošināšanā, Psiholoăijas katedras un pedagoăijas 
katedras docētāji ir iesaistīti psiholoăijas un jaunrades studiju kursu 
nodrošināšanā. Studiju programmas realizācijā ir paredzēts iesaistīt LPA 
Mākslas pētījumu laboratoriju, LPA Izglītības ZinātĦu institūta Mākslas 
izglītības centru, Grafiskā Dizaina studiju www.grafika.lv, Mākslas galeriju 
„Promenāde”, Liepājas muzeju. Atsevišėu studiju kursu docēšanai tiek 
pieaicināti nozares profesionāĜi no citām augstskolām Latvijas Mākslas 
akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas, ŠauĜu Universitātes (Lietuva), 
Laikmetīgās mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā muzeja, Liepājas Teātra, 
Liepājas Mākslas vidusskolas.  

 
7.13 Palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

Studiju programmas nodrošināšanā ir iesaistītas: 
• Humanitārās fakultātes lietvede / Pieaugušo izglītības nodaĜas lietvede, kuru 

uzdevumi ir kārtot studentu dokumentāciju, (sagatavot eksāmenu protokolus, 
veikt sekmju uzskaiti, sagatavot diploma pielikumu un izsniegt vajadzīgās 
izziĦas); 

• Studiju daĜas metodiėe, kura veic ar studijām saistītas dokumentācijas 
kārtošanu; 

• Studiju daĜas plānotāja – izstrādā nodarbību sarakstus; 
• Studiju daĜas metodiėe prakses jautājumos – veic ar prakses norisi saistītu 

lietvedību. 
• Mākslas un dizaina katedras sekretāres pamatuzdevumi: 
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• piedalīties studiju programmas akreditēšanas dokumentu sagatavošanā; 

• sniegt informāciju studējošiem un mācībspēkiem par studiju procesa un 

pasākumu norisi; 

• piedalīties organizēto konferenču, semināru u.c. pasākumu sagatavošanā; 

• kārtot un pārzināt katedras bibliotēku; 

• veidot un uzturēt maăistra darbu kartotēku; 

• uzraudzīt aprīkojumu un informēt apkalpojošos dienestus par atklātajiem 

bojājumiem; 

• veikt materiālo vērtību uzskaiti. 

 

7.14  Materiālās bāzes raksturojums: 

Studiju programmas nodrošināšanā tiek izmantotas Mākslas un dizaina 
katedras telpas mākslinieciski radošai darbībai meistardarbnīcās, Grafiskā Dizaina 
studijas aprīkojums LPA studiju korpusā Kuršu ielā 20,  Matemātikas un Informātikas 
katedras materiāli tehniskā bāze tehnoloăiju jomā LPA studiju korpusā Lielā ielā 14, 
LPA Izglītības ZinātĦu Institūta Mākslas izglītības centrs konferencēm, semināriem, 
diskusijām. 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ir atbilstoša materiālā bāze, lai realizētu 
studiju programmā noteikto mērėi un uzdevumus. LPA studiju korpusā Kuršu ielā 20 
ir 4 telpas teorētisko studiju kursu apgūšanai, darbnīcas grafikā un glezniecībā, stendi 
veikto darbu prezentācijai. 

Studiju procesā ir iespēja izmantot 46 mazos molbertus un 20 lielos molbertus. 
Grafikas darbu veikšanai ir iespēja izmantot oforta un estampa presi. 

LPA studiju korpusā Lielā ielā 14 studiju procesā ir iespējas izmantot 
multimediju centru, kurā ir:  

• 2 MAC datori, 
•  3 PC datori, no kuriem 3 (2 PC un 1 MAC) tiek izmantoti Nelineārai 

video apstrādei, 
•   Pārējie tiek izmantoti animācijas, 2D un 3D grafikas apstrādei.  

Studiju programmas sekmīgai realizācijai un attīstībai ir iespēja izmantot: 
i. Videokameras MniDV – 3gab.  

ii. Digitālos fotoaparātus – 5 gab., 
iii. Mikrofonus – 5 gab. ( 2-radio, 3- ar vadu), 
iv. Mikšerpultis skaĦas ierakstīšanai datorā vai apkalpot video 

konferenci, 
v. Mikšerpulti video ( video ierakstīšanai datorā, magnetafonā, 

izmantot video konferencēm). 
 LPA ir optimāls, mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais un informatīvais 
nodrošinājums- bibliotēka ar abonementa un starpabonementa iespējām, periodikas 
lasītava ar kopēšanas iespējām, datorlasītava ar šādām datu bāzēm: Lursoft - LETA’; 
Nozare.lv; NAIS  EBSCO; Eiropa.lv; Latvijas Vēstnesis; Rīgas Laiks;  Rubricon 
ProQuest ; SAGE ; ScienceDirect; Science Online; SpringerLink; SIAM Journal 
Online; Britannica Online Academic Edition. 
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 LPA ir Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs, kas ir publiski 
pieejams virtuālais katalogs, kurš nodrošina lietotājiem iespējas 13 Latvijas 
augstskolu un speciālo bibliotēku krājumu pieejamībā. 

Lasītāju rīcībā ir abonements, brīvpieejas lasītava un elektronisko resursu 
lasītava. Lasītāju skaits bibliotēkā ir vairāk kā 2500, bet grāmatu fonds - vairāk nekā 
100 000 vienības (t.sk. 124 nosaukumu periodiskie un normatīvie izdevumi, ka arī 
CD-ROM datu bāzes).  

Bibliotēkā ir iespējams lietot savu portatīvo datoru un izmantot WiFi bezvadu 
internetu. 

Speciālie integrētie periodiskie izdevumi LPA Māksla+ Tehnoloăijas: 
vi. periodiskie izdevumi – 14 nosaukumi; 

vii. grāmatas par vizuālo mākslu ( glezniecība, grafika, foto māksla, 
lietišėā māksla, dizains) – 1065 grāmatu nosaukumi, 1147 – 
eksemplāru skaits; 

viii. grāmatas par informācijas tehnoloăijām – 388 grāmatu 
nosaukumi, 822 – eksemplāru skaits.  

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas Mākslas vidusskolas bibliotēku. 
Matemātikas un informātikas katedrā ir izveidota profilam atbilstoša bibliotēka gan 
latviešu valodā, gan svešvalodās. 

Izdevumus, kuri neatrodas bibliotēkas fondā var pieprasīt SBA 
(starpbibliotēku abonementa) vai SSBA (starptautiskā) veidā. Iespieddarbus tādā kārtā 
ir iespējams saĦemt no jebkuras Latvijas bibliotēkas vai arī no ārzemēm. 

 
7.15  Programmas izmaksas: 

Pilna laika studējošiem: 
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem vienai pilna laika profesionālā 
maăistra 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 . 1,5 + 145,50 
kur 
Fs - studiju programmas valsts dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem (Ls) vienam par 
valsts finansējumu studējošam; 
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2008. gadā 1267,20 Ls); 
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM noteiktā 
koeficenta vērtība mākslas izglītības tematiskajā jomā 2008. gadā 3,297); 
1,5 - studiju izmaksu koeficentu vērtība maăistra studiju programmām; 
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas profesionālā maăistra 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 = 44,641250,1455,1297,320,1267 =+⋅⋅  (Ls/studentu) 
Piešėirtais valsts dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem apjoms konkrētajā studiju 
gadā var palielināties atkarībā no Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā: 

- studiju vietas bāzes izmaksu apmēra 2009. gadam; 
- Pārrēėina koeficenta palielinājuma 2009. gadā. 
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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 profesionālā maăistra 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 . 1,5 + 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 = 44,62765,95,1297,320,1267 =+⋅⋅  (Ls/studentu) 
 
Nepilna laika studējošiem:  
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam 
Nepilna laika profesionālā maăistra 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 . 1,5 . ¾ + 9,5 
kur 
Is - studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam; 
¾ - studiju izmaksu koeficentu vērtība nepilna laika studijās; 
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas (Ls) uz vienu studiju vietu gadā. 

Is =   70,47095,9
4

3
5,1297,320,1267 =+⋅⋅⋅  (Ls/studentu) 

Studiju programmai 2008./2009. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna laika 
studijās ir 1330 Ls/ gadā, nepilna laika studijās 1000 Ls/gadā. Studiju maksa noteikta, 
ievērojot Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju maksas 
noteikšanas principiem LPA”, kas apstiprināts 2007.gada 26. februārī un Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas 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 Pedagoăijas 
akadēmijas Senāta lēmumam „Par studiju maksu un maksas pakalpojumu noteikšanu 
2008./2009. studiju gadam”, kas apstiprināts 2008.gada 25. februārī. 

 

 



 

 149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 
 

Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 
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8.1. 

 
Studiju programmas licence
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8.2. 

 
L īgums par studējošo iespējām turpin āt studijas citā studiju programmā  

       vai augstskolā 
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8.3. 

 
Apliecinājumi studējošo prakses nodrošināšanai 
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8.4. 

 
Atsauksmes par studiju programmu 
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8.5. 

 
LPA reăistrācijas apliecība
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9. 

Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu
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LPA ar 2007.gada 26.septembri ir ieviesta KVALITĀTES  VĒRTĒŠANAS  
SISTĒMA un normatīvie dokumenti skatāmi šajā sistēmā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


