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1. Augstskolas starptautiskā un nacionālā vide 

 

1.1.Vispārējā informācija par augstskolu 

 RISEBA ir viena no pirmajām privātajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un tā 

tika dibināta 1992.gadā. Šobrīd augstskolā studē vairāk kā 4000 studentu daţādu virzienu un 

līmeľu studiju programmās. RISEBA ir astotā lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, 

ľemot vērā gan privātās, gan valsts augstskolas un universitātes. RISEBA ir reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzľēmumu reģistrā RISEBA ir reģistrēta kā sabiedrība ar ierobeţotu atbildību un 

kā komercsabiedrība, savukārt kā akadēmiska institūcija tā ir reģistrēta Izglītības un zinātnes 

ministrijā. Līdz ar to tā ir gan Komerclikuma, gan likuma par augstāko izglītību objekts. 

RISEBA atrodas Rīgā, bet augstskolai  ir arī filiāle Daugavpilī, otrajā lielākajā pilsētā Latvijā. 

Arī Daugavpils filiāle ir reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā.  

 2000.gadā RISEBA saľēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas beztermiľa 

akreditāciju un tiesības piešķirt valsts atzītus grādus.  Visas uz šo brīdi realizētās studiju 

programmas arī ir valsts akreditētas, savukārt tās, kuras salīdzinoši nesen ir saľēmušas licences, 

pašreiz ir akreditācijas procesā.   

 Juridiski, uzľēmums SIA RSEBAA ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas kā augstākās izglītības iestādes dibinātājs. Galvenā SIA RSEBAA 

lēmējinstitūcija ir Valde, kuru pārstāv trīs locekļi – Valdes priekšsēdētājs un divi Valdes 

locekļi.  

Stratēģiska rakstura Valdes lēmumus, kas saistīti ar lielām naudas summām vai lēmumus, kas 

skar vispārēju uzľēmuma stratēģisko attīstību apstiprina Padome, kuras sastāvā ir trīs cilvēki.  

 2009.gada beigās Latvijā bija 32 augstākās izglītības iestādes, tajā skaitā 19 valsts un 13 

privātās.  

 Pēdējos gadus, ieľemot astoto pozīciju starp 10 lielākajām valsts un privātajām 

augstākās izglītības iestādēm, kā arī esot otrā lielākā biznesa skola Latvijā, RISEBA ir spējusi 

attīstīt sekojošas konkurētspējīgās priekšrocības:  

 prasmīga uzľēmuma pārvaldība, kā rezultātā ir sasniegti pašreizējie finansiālie, darbības 

un izglītības rādītāji; 

 unikāla pieredze kā vienai no pirmajām privātajām institūcijām izglītības tirgū kopš tās 

dibināšanas 1992.gadā;  

 stabilu stāvokli tirgū attiecībā uz studentu un darba devēju attieksmi, kuru atbalsta 

spēcīgās Absolventu pozīcijas un dinamiskā Studējošo pašpārvaldes attīstība;  

 efektīva zināšanu apmaiľa Baltijas valstīs tiek nodrošināta ar akadēmiskā personāla 

starpniecību, sadarbības partneriem un kontaktu ar uzľēmumiem daţādās sfērās 

palīdzību;  

 unikālās pieredzes uzkrāšanas (akumulācija) starptautisko akreditāciju un dalības 

starptautiskās apmaiľas programmas visā Eiropā rezultātā;  

 iespējas, kuras rodas iekšējās infrastruktūras attīstības rezultātā, kā arī piedaloties 

daţādos starptautiskos pasākumos;  

 pieredzējuši akadēmiskā personāla pārstāvji, kas iesaistās pētnieciskajos un zinātnes 

procesos, palielinot pievienoto vērtību;    

 spēcīgas korporatīvās tradīcijas un virzieni, kuras sekmē augstskolas Misija, Vīzija un 

pamatvērtības.   

  

1.1.1. Misija un stratēģiskie mērķi 

 

Misija: Ceļš uz starptautisku karjeru 
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RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radoši domājošiem cilvēkiem, kas ir spējīgi 

uzľemties atbildību un vēlas augt kā personības. Mūsu augsti kvalificētais personāls ar 

moderno tehnoloģiju palīdzību veicina radošu personību attīstību, lai tās būtu spējīgas 

profesionāli darboties profesionālajā vidē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, kā arī sekmē 

mūsu absolventu iekļaušanos multikulturālā vidē. Mūsu absolventi ir potenciālie darba devēji, 

kas sekmēs Latvijas un Eiropas ekonomisko izaugsmi.  

  

Vīzija: RISEBA: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju universitāte  
RISEBA ir starpnozaru, multikulturāla universitāte, kas globālajam darba tirgum 

sagatavo zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir izcili profesionāļi savā 

nozarē. RISEBA asociējas ar izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu 

absolventu kvalitāti, izcilu zinātniski-pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu.  

  

Vērtības: 
  

Atklātība. RISEBA ir pazīstama ar individuālo attieksmi pret studējošajiem. Mūsu personāls 

rada studijām labvēlīgu vidi, kuras pamatā ir uzticība, cieľa un atsaucība. 

Sadarbība. RISEBA aktīvi sadarbojas ar vietējo un starptautisko biznesa vidi, sekmē 

augstskolas personāla un studējošo profesionālo izaugsmi. Kopā ar mūsu absolventiem un 

mūsu partneriem tiek veidota izcila mācību un darba pieredze, kas ir studiju procesa 

neatľemama sastāvdaļa.  

Mūţizglītība. RISEBA veicina studentu mūţizglītību. Mūţizglītība sekmē Latvijas un Eiropas 

valstu attīstīšanu kā mūsdienīgu zināšanu sabiedrību, kurai būtu pastāvīga ekonomikas attīstība, 

vairāk darbavietas un lielāka sociālā kohēzija.  

Daudzveidība. RISEBA ir tilts starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas studentiem 

nozīmē pirmo soli ceļā uz starptautisku karjeru. RISEBA nodrošina multikulturālu vidi, 

piedāvājot daudzveidīgas studiju programmas, studiju formas un apmācības daţādās valodās. 

Ētika un sociālā atbildība. RISEBA gatavo sociāli atbildīgus vadītājus un pieliek visas pūles, 

lai studējošie izprastu uzľēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidošanā un uzturēšanā 

visā sabiedrībā un profesionālajā vidē, vienlaikus nodrošinot labu vides aizsardzību nākamajām 

paaudzēm. 

  Definētās misijas izpildei RISEBA ir izvirzījusi sekojošas stratēģiskās prioritātes:  

 Turpmāka skolas internacionalizācija. 

 Zinātnes attīstība. 

 Akadēmiskā personāla attīstība. 

 Jaunu studiju programmu izstrāde. 

 Attiecību ar absolventiem pilnveidošana . 

 Mūţizglītības attīstība. 

 Augstskolas zīmola stiprināšana.  

 Sociālās atbildības sekmēšana.  

 

1.1.2. Mārketings, sabiedriskās attiecības un komunikācija augstskolā 

 RISEBA ir augstākās izglītības iestāde, kuras vadība aktīvi pievērš uzmanību un 

darbojas mārketinga politikas veidošanā un attīstībā. Pamatojoties uz mārketinga politiku un 

stratēģiju, augstskolā tiek realizētas atbilstošas reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes, 

kuru uzdevums ir realizēt sekojošos mērķus:  

 Noturēt un paplašināt savas pozīcijas Latvijas izglītības tirgū. 

 Apgūt starptautiskos izglītības tirgus.  

 Veidot un stiprināt RISEBA tēlu un reputāciju.  

 Veicināt RISEBA atpazīstamību. 
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Veiksmīgai augstskolas pozicionēšanai gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos tiek skaidri 

definētas konkrētās mērķauditorijas, pamatojoties uz ko tiek izstrādātas un plānotas mārketinga 

aktivitātes. Mērķauditoriju definēšana notiek ciešā sadarbībā ar RISEBA programmu 

direktoriem, jo augstskolai arvien paplašinoties studiju programmu daţādības ziľā, arī 

mērķauditorija nepārtraukti mainās, daţādojas.   

Jāatzīmē, ka augstskolas reputāciju Latvijas augstākās izglītības tirgū galvenokārt veido un 

nodrošina tieši RISEBA studējošie un absolventi, jo vairāk kā 60% pirmkursnieku kā 

pamatojumu savai izvēlei studēt RISEBA gadu no gada atzīmē informācijas iegūšanu no 

draugiem, radiem, paziľām – cilvēkiem, kas pie mums studējuši vai vēl joprojām studē. Tas 

zināmā mērā liecina par to, ka tiešajai reklāmai un sabiedriskajām aktivitātēm ir sekundāra 

loma augstskolas tēla veidošanā. Primārā loma ir tieši studiju procesa kvalitātei.   

 Tomēr, pašreiz ir jāľem vērā ekonomiskā situācija valstī un potenciālo studentu Latvijas 

tirgū samazināšanās, kas notiek daţādu iemeslu dēļ. Līdz ar to, konkurence ar citām 

augstskolām un cīľa par potenciālajiem studentiem Latvijā būs ļoti intensīva. Paralēli 

konkurencei, svarīgs RISEBA uzdevums ir jaunu, ekonomiski aktīvu jaunu cilvēku mudināšana 

palikt dzīvot, strādāt un pilnveidoties Latvijā.   

 RISEBA sabiedrisko attiecību pasākumos ļoti aktīvi iesaistās gan ar piedalīšanos, gan ar 

atsevišķu pasākumu organizēšanu RISEBA Studējošo pašpārvalde, kura ik gadu organizē tādus 

studentu pasākumus kā Studentu Paradīze, Mīlestības Svētki, Global Innovatin Tournament, 

Mis un Misters, u.c. Pie tam, jāatzīmē, ka lielākā daļa šo pasākumu tiek rīkoti sadarbībā ar citu 

Latvijas un ārvalstu studentu organizācijām.  

 Pēdējo gadu laikā RISEBA ir attīstījušies jauni virzieni jaunu studiju programmu 

veidolā. Līdz ar to bija nepieciešamība arī vizuāli mainīt augstskolas tēlu un izskatu. Tā pašreiz 

tiek veidota pilnīgi jauna un moderna mājas lapa, kas paredz apvienot biznesu, mākslu un 

tehnoloģijas, pamatojoties uz jauno saukli – Business meets Arts (Bizness tiekas ar mākslu).  

 Pamatojoties uz RISEBA definētajām stratēģiskajām prioritātēm, starp kurām ir arī 

internacionalizācija un starptautisko studentu skaita būtiska palielināšana, RISEBA mērķtiecīgi 

ir uzsākusi augstskolas popularizēšanu ārpus Latvijas.  

 Par pamatu virzībai starptautiskajos tirgos, tiek veikti tirgus-vides pētījumi. Uz šo brīdi 

informācija par RISEBA tiek sniegta caur sekojošām tīmekļa vietnēm: 

Masterstudies 

Mastersportal.eu 

Bachelorsportal.eu 
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1.1.3. Augstskolas pārvaldīšanas sistēma un vadība 
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 RISEBA kā augstākās izglītības institūcija tiek pārvaldīta saskaľā ar Augstākās izglītības 

likumu, kurš nosaka, kādām pārvaldības institūcijām jābūt augstskolā, kā arī nosaka šo akadēmisko 

institūciju autonomiju.   

 RISEBA rektoru aizklātās vēlēšanās uz pieciem gadiem ievēl Satversme. Rektoru var ievēlēt 

uz attiecīgo termiľu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektors var būt persona, kurai ir vismaz 

doktora grāds.  Nedēļas laikā pēc ievēlēšanas, augstskolai ir jāinformē LR Izglītības un zinātnes 

ministrija par vēlēšanu rezultātiem, jo ievēlētais rektors ir jāapstiprina LR Ministru kabinetā.   

 Lai arī rektors ir atbildīgs par augstskolas darbību kopumā, pastāv vēl vairākas koleģiālas 

institūcijas, kas nodrošina plašāku personu loka iesaistīšanos skolas pārvaldīšanas procesos. 

Nākamajā attēlā atspoguļotas RISEBA pārvaldības institūcijas, kas nodrošina lēmumu pieľemšanu 

augstskolā.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISEBA pārvaldības un lēmumu pieņemšanas institūcijas  

 

 RISEBA vadības sistēma balstās uz mērķu sasniegšanu attiecīgajā studiju gadā, tā ir vērsta 

uz konkrētiem rezultātiem; tā ir veidota tā, lai veiksmīgi darbotos nepārtraukti mainīgajā vidē, tajā 

pat laikā nepārtraukti attīstoties un pilnveidojoties.   

 Augstskolas korporatīvo kultūru varētu raksturot kā pastāvīgu diskusiju optimālo risinājumu 

meklēšanā un lēmumu pieľemšanā.  

 

1.1.4. Saikne ar biznesa vidi 

Lai spētu nodrošināt RISEBA misiju un sagatavot augsti kvalificētus savas nozares 

profesionāļus, spējīgus darboties kā nacionālā, tā starptautiskā vidē, nepieciešams nodrošināt saikni 

ar biznesa un profesionālo vidi. Cieša saikne ar darba devējiem un biznesa vidi – tas ir viens no 

būtiskākajiem priekšnoteikumiem izglītības kvalitātei un RISEBA absolventu pieprasījumam darba 

tirgū.  

 

 Viens no RISEBA stratēģiskās sadarbības pamatvirzieniem ir veicināt reģionālā biznesa un 

valsts pārstāvju iesaistīšanos studiju un to rezultātu novērtēšanas procesā; sekmēt profesionālās 

 

Senāts  

Satversme  

Rektors  

Vadības sapulce 

Metodiskā padome Zinātniskā padome 

Katedru sēdes Programmu padomes 

Padomnieku  

konvents 
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vides ieinteresētību studentu praktiskā darba nodrošināšanā un darbā iekārtošanā; attīstīt 

konsultāciju programmas; organizēt efektīvu savstarpējo komunikāciju; stiprināt augstskolas zīmolu 

profesionālajā vidē.  

RISEBA nodrošina ieinteresēto pušu, tai skaitā, darba devēju dalību tādās koleģiālajās 

institūcijās kā Padomnieku konventā un studiju programmu Padomēs, tādā veidā nodrošinot 

iesaistīšanos augstskolas un studiju programmu attīstībā.  

Padomnieku konventa mērķis ir veicināt augstskolas darbības stratēģisko attīstību.  

Padomnieku konventa sastāvam Senāts vai Rektors izvirza kandidātus no ievērojamiem 

valsts un biznesa sabiedrības pārstāvjiem un vadošiem speciālistiem finanšu, izglītības, zinātnes un 

kultūras jomās. RISEBA Padomnieku konventa sastāvā ir tādas personības kā PhD. Ichak Kalderon 

Adizes (the Founder and President of Adizes Institute, Santa Barbara, USA), Igors Rodins (Deloitte 

Touche Tomatsu valdes loceklis), Georgs Lansmanis (Rīgas pilsētas Vicemēra padomnieks 

ekonomikas jautājumos) un Elīna Egle (Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore). 

Padomnieku konventa sastāvs veidots tā, lai tiktu pārstāvēti visu RISEBA realizēto studiju 

programmu virzieni.  

Katrai RISEBA studiju programmai ir sava Padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no visām 

ieinteresētajām pusēm – darba devēji, studējošie, absolventi, mācībspēki utt., kuri ir ieinteresēti un 

ar savu piedalīšanos sekmē attiecīgo studiju programmu attīstību. Programmu padomes pilnā 

sastāvā tiekas vismaz reizi semestrī. Studiju programmu Padomju sastāvos ir pārstāvētas tādas 

organizācijas kā RIMI Baltic, HAVI Logistics, DnB NORD Banka, Latvijas Televīzija, LPVA, 

Severstallat, Televīzijas Kompānija FORMA PRO u.c. 

Kopumā var uzskaitīt sekojošus mehānismus, kas tiek realizēti, lai nodrošinātu saikni ar 

profesionālo vidi:  

- ar RISEBA absolventu starpniecību; 

- Padomnieku konventa darbība; 

- Studiju Programmu Padomju darbība; 

- Karjeras izaugsmes centra darbība; 

- dalība profesionālajās asociācijās un organizācijās: 

 Latvijas Darba devēju konfederācija;  

 Latvijas personāla vadīšanas asociācija;  

 Lielbritānijas tirdzniecības kamera Latvijā;  

 Londonas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.  

- speciālistu-praktiķu iesaistīšana studiju procesā – nodarbību, studiju darbu, noslēguma darbu 

vadīšanā, izstrādē u.tml.; 

- studējošo iesaistīšana un atbalstīšana praktisko (pētniecisko) projektu realizācijā; 

- prakšu vietu nodrošināšana studējošajiem;  

- u.c.  

 2009./2010. studiju gadā RISEBA noslēdza 11 jaunus un kopā šajā studiju gadā ir spēkā 20 

sadarbības līgumi ar uzľēmumiem - darba devējiem par prakses nodrošināšanu studentiem, 

speciālistu – praktiķu piesaisti studiju procesa nodrošināšanai un uzľēmumu pārstāvju dalību 

studiju programmu pilnveidošanā. Studiju reglamentējošie noteikumi paredz individuālo prakšu 

līgumu noslēgšanu prakses laikā starp RISEBA, Studentu – Praktikantu un Uzľēmumu – Prakses 

devēju pēc uzľēmuma iniciatīvas.  

 Attīstot studējošo akadēmisko potenciālu, RISEBA sekmē viľu iesaistīšanos uzľēmumu 

rīkotajos pētniecības projektos. 2009./2010. studiju gadā RISEBA bakalaura studiju programmu 

(Elektroniskā komercija un Eiropas biznesa studijas) dienas nodaļas 2. kursa studentu 2 projekti 

izturēja 1. kārtu ―Swedbank‖ a/s sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu rīkotajā Open Mind 

stipendiju konkursā. Otrās intelektuālās augstskolu olimpiādē ―GE Money Bank INTELLECTICUS 

2009‖ 3. vietu un 4. vietu ieguva bakalaura studiju programmas (Eiropas biznesa studijas) dienas 
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nodaļas attiecīgi 2. un 3. kursa studentu komandas. Pēc finanšu uzľēmuma „Deloitte Latvia Ltd‖ 

ierosinājuma RISEBA studenti tika iesaistīti uzľēmuma rīkotajā pētniecības projektā. 

 

2009./2010. studiju gadā noslēgtie sadarbības līgumi  

Nr. 

p.k. 

Prakses devēja – uzľēmuma 

nosaukums 

Līguma priekšmets  Studiju programmu 

virziens 
1. SIA "LatTeletrade" Prakses nodrošināšana Uzľēmējdarbības vadība 
2. SIA „REATON LTD‖ Prakses nodrošināšana Uzľēmējdarbības vadība 
3. SIA Teātra observatorija Studiju programmas 

pilnveidošana; Studiju 

procesa nodrošināšana; 

Prakses nodrošināšana 

Audiovizuālā mediju māksla 

4. SIA "Maxima Latvija" Prakses nodrošināšana Uzľēmējdarbības vadība 
5. SIA „JYSK Linnen‘n Furniture‖ Prakses nodrošināšana Uzľēmējdarbības vadība 
6. SIA Raita IXO Prakses nodrošināšana Uzľēmējdarbības vadība 

 7. Latvijas darba aizsardzības 

speciālistu asociācija 
Studiju procesa 

nodrošināšana 
Darba aizsardzība 

8. SIA DIAMEND Prakses nodrošināšana Uzľēmējdarbības vadība 
9. SIA PLATUS Studiju procesa 

nodrošināšana; Mājas lapas 

izstrāde 

Elektroniskā komercija  

10. VAS Latvijas valsts radio un 

televīzijas centrs 
Studiju programmas 

pilnveidošana; Studiju 

procesa nodrošināšana 

Elektroniskā komercija  

11. VB SIA Latvijas Televīzija Prakses nodrošināšana Audiovizuālā mediju māksla 
12. Biedrība Latvijas Nekustamā 

īpašuma pārvaldnieku asociācija 
Studiju programmas 

pilnveidošana; Studiju 

procesa nodrošināšana; 

Izglītības iegūšana; Prakses 

nodrošināšana 

Namu apsaimniekošana 
Uzľēmējdarbības vadība 

13. AS Rīgas vagonbūves rūpnīca Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
14. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca‖ 
Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 

15. SIA „Eurohouse‖ Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
16. SIA „Krāslavas slimnīca‖ Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
17. SIA „ANTARIS‖ Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
18. SIA „Kristīne-4‖ Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
19. SIA „Finanšu projektu aģentūra‖ Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
20. AS „Severstaļlat‖ Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 
21. AS „Hansabanka‖ Prakses nodrošināšana -  

 

1.1.5. Zinātniski pētnieciskā darbība 

Viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm ir zinātnes attīstība. Zinātniski pētnieciskās darbības 

galvenais uzdevums ir radīt, nodot, izplatīt un saľemt zināšanas gan no akadēmiskā personāla, gan 

studējošo puses.  

2009. gada janvārī tika izstrādāta RISEBA zinātniskās darbības stratēģija turpmākajiem 5 

gadiem. Viens no zinātniskās darbības pamatmērķiem ir nodrošināt veiksmīgu pētniecības un 

zināšanu veidošanu, nodošanu, izplatīšanu un pielietošanu.  

Zinātniskās darbības stratēģiskie mērķi: 

 attīstīt un atbalstīt zinātnisko vidi RISEBA; 

http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=143&tabid=127
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=143&tabid=127
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
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 ievēlēto profesoru skaita palielināšana;  

 pilnveidot un attīstīt starpaugstskolu doktora studiju programmu „Biznesa vadība‖, 

tādējādi arī sekmējot un stiprinot sadarbību ar partneraugstskolām (VeA un BA); 

 iesaistīt esošos doktorantus pētnieciskajā darbībā un pedagoģiskajā darbā;  

 attīstīt un pilnveidot intelektuālo ieguldījumu portfeli;  

 iesaistīt studējošos zinātniskajā darbībā – veidot tā saucamās zinātniskās „piramīdas‖ 

daţādās nozarēs, kurās iekļauti visu līmeľu studējošie un akadēmiskais personāls‖. 

Zinātniskās darbības misija: 

 RISEBA pētnieciskā darbība sekmē un veicina zināšanu padziļināšanu vadībzinību nozarē, kā 

arī zināšanu izplatīšanu un to inovatīvu pielietošanu studentu, pasniedzēju, uzľēmēju, politisko 

organizāciju un sabiedrības labā kopumā.  

 

Zinātniskās darbības vīzija: 

Veicināt RISEBA atpazīstamību Eiropas un Starptautiskajā pētniecības tirgū ar studējošo un 

pasniedzēju savstarpējas sadarbības un zinātnisko pētījumu palīdzību.  

RISEBA zinātniskā darba pamatvirzieni: 

 uzľēmējdarbības vadība; 

 biznesa vides pētījumi, t.sk., biznesa makrovides novērtēšana un analīze; 

 lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību Latvijā; 

 konkurences pētījumi Latvijā. 

 

2009.gada 2.jūnijā RISEBA tika reģistrēta IZM Zinātnisko institūciju reģistrā, kā arī tika 

nodibināta triju augstskolu (RISEBA, VeA, BA) Vadībzinātnes profesoru padome. 
  

 2006./2007.studiju gadā tika uzľemti pirmie doktoranti starpaugstskolu doktora studiju 

programmā „Biznesa vadība‖, kas veidota kopā ar Banku augstskolu un Ventspils augstskolu.  

 

Uzľemto doktorantu skaita dinamika: 

2006.gads – 8  

2007.gads – 4  

2008.gads – 10  

2009.gads – 5  
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Piecu gadu intelektuālā darba rezultāts  
 

Darbības joma 

Intelektuālā darba rezultāta portfelis Intelektuālā darba 

rezultāta veidi  
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Grāmatvedība     2   6 6   1   2 2 7 8 

Ekonomika 6   7   13 24 5 3 14 7 8 8 63 

Finanses 4   3   4 10   2     1 7 15 

IT         2 2         2 2 0 

Tiesību zinātne         2 2 1     1 0 1 5 

Menedţments     1   3 3 1     1 1 4 4 

Mārketings 3       7 7       6 0 0 23 

Matemātika         2 2         0 0 4 

Cita     5   8 8 2   2 3 2 5 21 

Kopā 13 0 18 0 47 64 10 6 16 20 16 35 143 

 

1.2. Akadēmiskais personāls 

  

 RISEBA personāla politika tiek veidota, lai sekmētu pasniedzēju akadēmiskās kvalifikācijas 

attīstību – doktora grādu iegūšanu, kompetences nodrošināšanu un paaugstināšanu savā 

pasniedzamajā priekšmetā, lai viľi pārzinātu un izmantotu daţādas mācīšanas un zināšanu 

novērtēšanas metodes, attīstītu mācīšanās prasmes studējošajiem, kā arī būtu spējīgi sagatavot 

studējošos profesionālajai dzīvei. Akadēmiskā personāla plānošana pamatojas uz sabiedrības un 

studējošo vajadzībām, zinātnes attīstību, kā arī citu ieinteresēto pušu vajadzībām, t.sk. darba 

devēju.  

 Saskaľā ar „Augstskolu likuma‖ 27.pantu, RISEBA akadēmisko personālu veido: profesori, 

asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. Akadēmiskie amati 

RISEBA tiek ieľemti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, vēlēšanu kārtībā, ko nosaka 

augstskolas „Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos RSEBAA‖. Nolikumā iekļauti 

docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstoši „Augstskolu likuma‖ 32.,36., 38., 39. un 40. 

pantiem.  

RISEBA akadēmiskais personāls sastāv no 59 personām, kuras RISEBA ir pamatdarbā. 

Starp šīm personām: 

 28 – doktora zinātniskais grāds; 

 17 – profesori, asociētie profesori; 

 24 – maģistra grāds; 

 22 – docenti; 
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 20 – lektori. 

Kā jau iepriekš minēts 1.1.5. sadaļā „Zinātniskā darbība‖, RISEBA viens no stratēģiskajiem 

mērķiem ir palielināt akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaitu, kā arī stiprināt tieši 

akadēmisko kvalifikāciju.  

 

RISEBA akadēmiskā personāla saraksts 
Nr. 

p.k. 
Uzvārds, vārds Akadēmiskais amats, katedra 

Zinātniskais/akad. 

grāds 

1.  Afoľina Ludmila lektore Valodu katedrā augstākā izglītība 

2.  Bahmane Ludmila docente Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.oec. 

3.  Bartele Tatjana docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.hist. 

4.  Bērziľa Ieva lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.oec., Mg.paed. 

5.  Blumberga Solveiga docente Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.psych. 

6.  Boikova Tatjana asociētā profesore Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

7.  Bulatova Jūlija lektore Sociālās komunikācijas katedrā  Mg. psych. 

8.  Burakovs Georgijs asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.sc.ing. 

9.  Burke John Joseph asociētais profesors Tiesību katedrā Dr.jur. 

10.  Ceplitis Aigars lektors Sociālās komunikācijas katedrā Mg.art. 

11.  Čirjevskis Andrejs profesors Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

12.  Eglītis Artis lektors Sociālās komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 

13.  Fedotovs Aleksandrs asociētais profesors Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

14.  Grīnglazs Leonīds profesors Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.math. 

15.  Gusevs Aleksandrs docents Sociālās komunikācijas katedrā Dr.paed. 

16.  Gūtmanis Normunds asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.sc.ing. 

17.  Helde Aivars lektors Sociālās komunikācijas katedrā augstākā izglītība 

18.  Holšteins Jānis lektors Sociālās komunikācijas katedrā  augstākā izglītība 

19.  Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

20.  Jasjko Danute asociētā profesore Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

21.  Kalniľa Ella lektore Uzľēmējdarbības katedrā Mg.oec. 

22.  Kants Kalevs asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

23.  Kojalo Ilona lektore Informātikas un matemātikas katedrā Mg.oec. 

24.  Konovalova Natālija docente Ekonomikas un finansu katedrā Dr.oec. 

25.  Kozlinskis Vulfs profesors Uzľēmējdarbības katedrā  Dr.habil.oec. 

26.  Krēmers Leonids lektors Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.sc.comp. 

27.  Kurovs Boriss asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

28.  Kuzmina Irina profesore Ekonomikas un finansu katedrā  Dr.oec. 

29.  Lešinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas katedrā Mg.sc.ing. 

30.  Liede Vitauts docents Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.oec. 

31.  Liepiľa Rūta docente Valodu katedrā Mg.sc.soc. 

32.  Lindemanis Artūrs docents, Uzľēmējdarbības katedrā Dr.sc. ing. 

33.  Limanskis Andrejs asociētais profesors Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

34.  Lozbiľeva Jeļena lektore Valodu katedrā augstākā izglītība 

35.  Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

36.  Matule Guna docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.sc.soc. 

37.  Muravjovs Valentīns docents Tiesību zinību katedrā  augstākā izglītība 

38.  Naidenko Poļina lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.oec. 

39.  Nikolajevs Andrejs asociētais profesors Daugavpils filiāles  Dr.oec 

40.  Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.sc.ing. 

41.  Petrovs Anatolijs docents Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.oec. 

42.  Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanšu katedrā Mg. oec. 
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43.  Pētersons Leonīds asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.sc.ing. 

44.  Piusa Linda docente Tiesību zinību katedrā Dr.jur., Mg.sc.soc. 

45.  Polis Fēlikss lektors Tiesību zinību katedrā  Mg.jur. 

46.  Popova Jeļena lektore Valodu katedrā Mg. philol. 

47.  Rubene Aija lektore Valodu katedrā  augstākā izglītība 

48.  Sarkane Glorija lektore Sociālo komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 

49.  Saveļjeva Aļona lektore Valodu katedrā Mg.philol. 

50.  Seļivanova Nataļja lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 

51.  Semjonova Lidija lektore Sociālās komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 

52.  Senľikova Irina asociētā profesore Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.oec. 

53.  Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā Mg.paed. 

54.  Streļčonoka Anţella docente Valodu katedrā  Mg. philol. 

55.  Treiguts Egmonts docents Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.phys. 

56.  Vanags Jānis docents Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 

57.  Vīka Ināra docente Informātikas un matemātikas katedrā Dr.oec. 

58.  Vīra Raina asociētā profesore Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.paed. 

59.  Zakutajeva Tatjana docente Valodu katedrā Mg.paed., Mg.oec. 

 

Tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti speciālisti, kas pārstāv 

profesionālo vidi gan Latvijā, gan ārvalstīs (no Lielbritānijas, Somijas, Francijas, Igaunijas, 

Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm).  

 

RISEBA ārvalstu lektoru saraksts 

Vārds, Uzvārds Pamatdarbs  Moduļi RISEBA 

Pierre Menguy Université Du Havre , France,  French and Business   

Philippe Masson Secretary General; French Latvian 

Chamber of Commerce 

French and Business   

Niko Slavnic IEDC Bled School of 

Management, Slovenia   

International Marketing 

Dr Peter Kelly Helsinki School of Creative 

Entrepreneurship, Finland 

International Finance 

Dr Thomas Ratka Vienna University, Austria International Business Law 

Dr Edward Doran University of  Salford, UK  Entrepreneurial Leadership  

Dr Yiannis Polychronakis University  of Salford, UK  International Business 

Operations 

Dr Arshad Ahmad  John Molson School of Business, 

University of Concordia, Canada  

International Finance 

Dr Janis Stirna Jonkoping University, Sweden Knowledge Management 

Dr James Bowen University of Ottawa, Canada  E-commerce / 

Entrepreneurship and 

Innovation 

Dr Janis Berzins Norwegian School of 

Management, Norway 

International Finance 

Dr Petr Král University of Economics, Prague, 

Czech Republic 

International Marketing 

 Dr Jacek Prokop Warsaw School of Economics, 

Poland 

International Finance 

Vladislav E. Shchepin Russian Institute of 

Cinematography (VGIK) 

Music in Communications 
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Randal Kleiser Director, RK PRODUCTIONS 

INC. 

Dramatic Construction  

Mike Hentz  Media   New Media  Technologies 

and Intergation   

1.3.Starptautiskā darbība 

 

 Augstskolas internacionalizācija ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm un 

galvenokārt tā tiek nodrošināta ar tādu aktivitāšu palīdzību kā dalību starptautiskās organizācijās, 

piedalīšanos starptautiskos projektos un slēdzot daţāda veida sadarbības līgumus ar ārvalstu 

organizācijām. RISEBA apzinās, ka ļoti svarīga loma internacionalizācijai ir attiecībā uz studiju 

programmu attīstību, tāpat kā uz akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāti. Tāpēc augstskola 

arvien meklē veidus kā sadarboties un vienojas par sadarbību ar tādām ārvalstu augstākās izglītības 

iestādēm, kuras ir ieinteresētas studējošo un akadēmiskā personāla apmaiľā, tāpat kā kopēju studiju 

programmu realizēšanā.  

 

 Dalība starptautiskajās organizācijās: Eiropas Fonds menedţmenta attīstībai (EFMD), 

Britu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijā locekle, Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

Londonas eksāmenu centrs Latvijā, Baltijas Menedţmenta attīstības asociācija (BMDA), 

Starptautiskais dubultgrāda konsorcijs (CIDD), Krievijas Biznesa izglītības asociācija (RABE), 

Starptautiskā biznesa augstskolu attīstības asociācija (AACSB), Eiropas starptautiskā izglītības 

asociācija (EIEA), Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Centrālās un Austrumeiropas 

Menedţmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) locekle. 

  

Studentu starptautiskās iespējas 

RISEBA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairāk kā 60 augstskolām 26 valstīs   Studentiem ir 

iespēja izmantot daţādus sadarbību veidus: 

 Dubultgrāds – saskaľā ar šo līgumu, daļu mācību laika tiek pavadīta RISEBA, bet daļa – 

augstskolā ārzemēs (mācību ilgums ārzemēs ir atkarīgs no tā, kura universitāte un kura 

programma tiek izvēlēta). Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus un aizstāvot diplomdarbu abās 

augstskolās, tiek saľemti gan ārzemju augstskolas diploms, gan RISEBA; 

 Apmaiľas programma – iespēja studēt vienu vai divus semestrus viesuniversitātē; 

 ERASMUS programma – apmaiľas programma sekmīgākajiem studentiem, kura dod 

iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē un saľemt stipendiju. 

 

Starptautisko vidi  veido  arī  apmaiľas programmas  studenti.  

Katru  gadu   RISEBA  studē    ap 50   ārzemju  studenti,  

75%  no tiem  - bakalaura  līmenī, bet  25 % -  maģistra  

līmeľi. 

 Katru  gadu 50 RISEBA studenti piedalās   apmaiľas  

programmās.   

 Starptautisko  studentu  skaits – apmēram  1.3.% no  

visiem  studējošiem.   

 2009./2010.  studiju  gadā   -  52   ārzemnieki, no 

kuriem  43 studē Rīgā,   9    Daugavpilī, 80 %  bakalaura  

līmenī,  20% - maģistrantūrā. 

 Viens no augstskolas starptautiskās darbības 

Valsts Studentu  skaits 

Armēnija 2 

Baltkrievija 3 

Horvātija 1 

Krievija 23 

Lietuva 8 

Norvēģija 1 

Turkmenistāna 2 

Ukraina 9 

Uzbekistāna 1 

Vācija 2 

Rumānija 1 
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galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir 2011. gadā ārvalstu studenti būs ne mazāk kā 2%, bet 

2015.gadā - 25% no studējošajiem atsevišķās programmās („Eiropas biznesa studijas‖, 

„Starptautiskais bizness‖, „Audiovizuālā mediju māksla‖, „Arhitektūra‖).  

 Kā viens no jaunu sadarbības partneru izvēles kritērijiem ir noteikt, vai potenciālais 

sadarbības partneris ir starptautiski akreditēta augstākās izglītības iestāde.  

 

RISEBA  ir noslēgusi sadarbības  līgums par studentu un akadēmiskā personāla apmaiľu ar  

sekojošām  augstskolām: 

AUSTRIJA FHS Kufstein Tirol  

 FH Wien University of Applied Sciences of WKW 

BEĻĢIJA Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

 HAUTE ECOLE EPHEC 

KIPRA University of Nicosia 

 Americanos College 

ČEHIJA Tomas Bata University in Zlin 

 University of Hradec Kralove 

 University of Economics, Prague 

DĀNIJA Niels Brock Copenhagen Business College 

IGAUNIJA Estonian Business School 

SOMIJA Kajaani Polytechnic 

 Savonia University of Applied Sciences 

FRANCIJA Ecole de Commerce Europeenne 

 Ecole Superieure du Commerce Exterieur 

 PGSM Business School 

 ESDES Lyon 

 Groupe ESLSCA 

 INSEEC Bordeaux  

 EUROMED MANAGEMENT (Marseille) 

GRUZIJA Caucasus School of Business 

VĀCIJA Ludwigshafen University of Applied Sciences  

 Fachhochschule Mainz – University of Applied Sciences 

 Fachhochschule Rosenheim  

 Fachhochschule Stralsund 

 European Business School 

GRIEĶIJA Athens University of Economics and Business 

ITĀLIJA Universita Degli Studi Di Genova 

 Universita Degli Studi Di Brescia 

 Universita Degli Studi Di Cagliari 

ĪRIJA Galway-Mayo Institute of Technology  

KAZAHSTĀNA  University of International Business 

LIETUVA International Business School at Vilnius University 

 Vilnius Gediminas Technical University 

 Vilnius Cooperative College 

NORVĒĢIJA Norwegian University of Life Sciences 

KRIEVIJA Moscow Internationalt Higher Business School "MIRBIS" 
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SLOVĀKIJA Comenius University in Bratislava 

 University of Economics in Bratislava 

 Bratislavska Vysoka Skola Prava 

SPĀNIJA Universitst de Valencia 

 Universidad Rey Juan Carlos   

ŠVEICE Haute Ecole de Gestion de Geneve  

POLIJA 

Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship And 

Management 

 Cracow University of Economics 

 Warsaw School of Economics 

PORTUGĀLE Instituto Politecnico Da Guarda  

NĪDERLANDE Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

 Rotterdam University  

TURCIJA Istanbul Kultur University 

 Bahcesehir University 

 Halic University  

LIELBRITĀNIJA University of Glamorgan  

 Nottinghem Trent University  

 University of Salford  

 

Ar zemāk minētajām partneraugstskolām ir noslēgti sadarbības līgumi ne tikai par apmaiľas 

programmu realizēšanu, bet arī dubultgrādu iegūšanai.  

FRANCIJA 
Groupe ESC Troyes 

Normandy Business School 

ZVIEDRIJA Vaxjo University 

NĪDERLANDE 
Arhnem  Business  School 

INHOLLAND University in Rotterdam 

SOMIJA HAAGA-HELIA University of Applied Sciences 

 

  Starptautiskās darbības, kā arī studējošo piesaistīšanas un internacionalizācijas ietvaros 

studiju procesā tiek piesaistīti starptautiski lektori un speciālisti. Šie starptautiskie speciālisti tiek 

aicināti uz RISEBA gan fiziski, gan arī virtuāli, t.i. „online‖ lekciju vai konsultāciju formā. 

 Ārvalstu vieslektoru vidū ir pārstāvji no Baltijas, Austrumu, Eiropas un Ziemeļamerikas 

sadarbības universitātēm un augstskolām (skat. sadaļu akadēmiskais personāls). 

 

1.4. Finansēšanas avoti un infrastruktūra 

1.4.1. Finansēšanas avoti 

Studiju maksa 

Kopš dibināšanas brīţa RSEBAA studiju procesa nodrošināšanai kā galvenais finansējuma 

avots ir studiju maksa. Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un 

apstiprina RSEBAA Senāts. RSEBAA noteikusi sekojošas studiju maksas apmaksas iespējas 

studējošiem: 

 par visu programmu kopumā; 

 par visu studiju gadu; 

 par vienu semestri; 

 par mēnesi, saskaľā ar līgumā paredzēto maksājumu grafiku, precīzi ievērojot 

maksāšanas termiľus un maksājamās summas. 
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Studiju maksa var tiks segta no sekojoša finansējuma:  

 studējošā personīgie līdzekļi; 

 studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi; 

 studējošā darba devēja finansējums; 

 studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 

 komerckredīts; 

 sponsoru finansējums. 

Papildus RSEBAA pilna laika dienas nodaļas studējošie var pretendēt arī uz studējošā kredītu 

ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Pieteikšanās uz šo kredītu notiek augstskolā, bet kredītu piešķir 

un izsniedz komercbanka, kurai attiecīgajā kalendārajā gadā ir tiesības izsniegt studējošo kredītus ar 

valsts vārdā sniegtu galvojumu.  

Valsts budţeta finansējums (dotācija) 

 Tikai sākot ar 2008./2009.mācību gadu RSEBAA saľem nelielu valsts dotāciju doktorantūrai, 

kas nodrošina 5 budţeta vietu izmaksu segšanu un stipendiju izmaksu 5 doktorantiem. 

 RSEBAA studiju procesa nodrošināšanas finansējuma avotu struktūra ir parādīta zemāk 

esošajā tabulā (dati ir doti par kalendāro gadu): 

 
2 009 2 008 2 007 2 006 

LVL % LVL % LVL % LVL % 

Ieľēmumi no studiju maksas 4 253 865 99,54% 4 227 209 100,00% 3 350 379 100,00% 3 054 308 100,00% 

Valsts budţeta finansējums (dotācija) 19 618 0,46% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

Kopā ieľēmumi: 4 273 483 100,00% 4 227 209 100,00% 3 350 379 100,00% 3 054 308 100,00% 

 

 

1.4.2. Studiju vide, telpas, to aprīkojums 

 Šobrīd RISEBA kopējā telpu platība sastāda 6547.02 m
2
, no tiem 3340 m

2
 paredzēti studiju 

un zinātniskajam darbam, 149 m
2
 audiovizuālo mediju mākslas foto un video studijām, kā arī video 

montāţas studijai. Augstskolā ir 33 auditorijas, ar ietilpību no 24 – 121 vietām; 5 datoru klases, kā 

arī darbiniekiem un studējošajiem ir pieejams kopēšanas centrs. 

  Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, visās auditorijās ir 

uzstādīti jaudīgi stacionāri video projektori. RISEBA studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 

209 datori, no kuriem 143 paredzēti studiju darbam.  

 

Auditoriju                       Kopā: 

numurs 12 13 14 21 24 25 31 32 33 34 35   

                          

Vietu                         

skaits 36 36 36 66 88 99 90 40 40 44 48 623 

                          

 

1.4.3. Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums 

 

Visi RISEBA datori ir pieslēgti pie lokālā tīkla un pie Interneta tīkla.  

Augstskolas telpās ir pieejams bezvadu tīkls (WiFi), kurš nodrošina pieeju Internet tīklam.   

Auditoriju                                   Kopā: 

numurs 102 103 103A 109 112 113 114 217 218 302 303 306 312 313 316 317 214   

                                      

Vietu                                     

skaits 56 30 56 24 36 34 36 58 54 24 24 121 24 36 78 34 50 775 
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Auditoriju           Kopā: 

numurs 202 204 205 206 209   

              

Vietu             

skaits 30 25 20 20 16 111 

              

 

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojoša datortehnika un 

programmatūra:  

 

240 MS Windows darbavietas ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 

 MS Office Entreprise 

 MS Internet Explorer 

 Adobe Reader 

 VLC Media Player 

 Quick Time Alternative 

 Real Player Alternative 

 7zip 

13 Apple MacOS X datori ar uzstādīto Apple FinalCut Studio programmatūru. 

Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojoša programmatūra: 

 321 WinLats – 180 darbavietas 

 ABBY FineReader – 2 darbavietas 

 Adobe Acrobat Pro – 4 darbavietas 

 Adobe Photoshop – 22 darbavietas 

 Ahead Nero – 17 darbavietas 

 ALP Pluss Alga – 1 darbavieta 

 ALP Pluss GrossBuh – 30 darbavietas 

 AVS Bilance – 5 darbavietas 

 Corel DRAW – 24 darbavietas 

 CyberLink PowerDVD – 4 darbavietas 

 Danware NetOp – 40 darbavietas 

 Hansaworld Enterprise – 20 darbavietas  

 GIMP – 20 darbavietas 

 Intopia B2B – 1 darbavieta 

 Intopia Formin – 120 darbavietas 

 Latvikon Konsultants – 2 darbavietas 

 MAKS S Osn - 3 darbavietas 

 Microsoft Project – 36 darbavietas 

 Microsoft FrontPage – 20 darbavietas 

 Microsoft Visio Pro – 5 darbavietas 

 OpenOffice – 20 darbavietas 

 QSR NVIVO – 1 darbavieta 

 RARLAB WinRAR – 110 darbavietas 

 Sphinx Survey – 1darbavieta 
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 SPSS – 35 darbavietas 

 Tildes Birojs – 10 darbavietas 

 Vmware Player – 20 darbavietas 

 

E-komercijas studiju programmas studentiem un mācībspēkiem ir pieejama arī cita 

Microsoft programmatūra  (tajā skaitā operētājsistēmas, serveri, izstrādes rīki), kura tiek izplatīta 

zem MSDN Academic Alliance nosacījumiem. 

 Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami sekojoši lokālā tīkla 

resursi un aplikācijas: 

 Augstskolas mājas lapa 

 MOODLE e-studijas vide studentu un pasniedzēju komunicēšanai  un studiju materiālu 

publicēsānai 

 Microsoft Exchange e-pasta serveris  

 Hansaworld Enterprise serveris  

 Failu serveri  

 Tīkla daudzfunkcionālās drukāšanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris) 

 Virtuālie web un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 

Tīkla un serveru infrastruktūra sastāv no 20 fiziskiem un virtuāliem serveriem, uz kuriem darbojās 

sekojoša programmatūra: 

 Apache un Microsoft Internet Information Server web serveri;  

 MySQL un Microsoft SQL datu bāzes serveri 

 Windows, Linux, FreeBSD un Vmware serveru operētājsistēmas 

 

 Darbavietu un datortīkla aizsardzību nodrošina Symantec Endpoint Protection un 

TrendMicro ScanMail antivīrusa programmatūra, ka arī Cisco PIX ugunsmūris.  

  

1.4.4. Audiovizuālās tehnikas nodrošinājums 

Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:  

 1 profesionāla HD videokamera ar papildus aprīkojumu 

 21 digitālas videokameras (t.sk. SD un HD) 

 12 digitālas fotokameras, no tiem 2 spoguļkameras  

 4 foto un video apgaismojuma komplekti (proţektori, zibspuldzes) 

 3 profesionālie mikrofonu komplekti 

 1 LCD televizors   

 1 profesionālais video kasešu rakstītājs 

 1 DVD atskaľotājs 

 1 Betacam SP video kasešu atskaľotājs 

 13 iMAC datori video montāţai 

 

1.4.5. Bibliotēkas resursi 

  Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m
2
, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē - 

18 datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu.  

RSEBAA bibliotēkā pieejamie elektroniskie resursi: 

o RISEBA Library – bibliotēkas grāmatu elektroniskais katalogs;  

o periodikas elektroniskajā katalogā ProQuest (http://proquest.umi.com/login); 

o Emerald (www.emeraldinsight.com); 

http://www.emeraldinsight.com/
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o EBSCOhost (http://search.ebscohost.com); 

o Leta arhīvā (www.leta.lv); 

o BNS terminālā (www.bns.lv); 

o Harward Business School elektroniskie materiāli. 

 

 Bibliotēkas fondi:  

  Bibliotēkā pieejama literatūra latviešu (42%), angļu (20%), krievu (33%) un franču 

(5%) valodā. 

  RISEBA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 

periodika, RISEBA  studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RISEBA  

pasniedzēju studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie līdzekļi, 

metodiskie darbi), kā arī periodikas, audiokasešu un CD-ROM datu bāzes.  

 Grāmatas: 

  RISEBA  bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadošajām 

pasaules un vietējām izdevniecībām:  

 Lielbritānijā: Pearson Education Ltd, McGrawHill Publishing Company, ITPS, Marston 

Book Services Ltd, Thomson Publishing Service, ecch u.c.; 

 Latvijā: Zvaigzne ABC, Jumava. Biznesa Partneri, Vaidelote, Rasa ABC, LU, BA 

„Turība”, Kamene, Merkūrijs Lat  u.c.; 

 Krievijā: Питер, Юнити – Дана, Финансы и статистика, Инфра-М, Вильямс, Дело, 

Юристъ u.c.;  

 Francijā: Hachette Langue e’trangēre, Clē Internationale, Ehancerel Edition bilingue, 

Didier, Foucher. 

RISEBA  bibliotēkas fondu dinamika par pēdējiem pieciem gadiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi 

 

1.5.1. Ārējā kvalitātes nodrošināšana 

Saskaľā ar 1995.gada Augstskolu likumu, augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

Latvijā tika izveidota divās pakāpēs: licencēšana un akreditācija. Akreditācijas noteikumu 2006. 

gada redakcija paredz, ka pēc akreditācijas uz sešiem gadiem, programma turpina katru gadu 

iesniegt pašnovērtējuma ziľojumu. Kvalitātes augstākajā izglītībā nodrošināšanas sistēma Latvijā 

atspoguļota attēlā: 

 

                     IZM           IZM+AIKNC+ 3 eksperti           augstskola                IZM + 1 eksperts 

Studiju gads 

2
0
0
5
./

2
0
0
6

 

2
0
0
6
./

2
0
0
7

 

2
0
0
7
./

2
0
0
8

 

2
0
0
8
./

2
0
0
9

 

2
0
0
9
./

2
0
1
0

 

Nosaukumu skaits 3982 4181 4377 4677 5647 

Eksemplāru skaits 17154 18328 19104 20725 22046 

Izlietots grāmatu 

iegādei (Ls) 104459 110721 122656 144217 163102 

Akreditācija Pārakreditācija Pašnovērtējums Licencēšana 

 

http://www.bns.lv/
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Augstskolu iekšējo kvalitātes mehānismu ārējā novērtējuma struktūra 

Attēlā zemāk atspoguļots, kā nacionālā augstākās izglītības koncepcija, kuru ievēro RISEBA, 

atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas galvenajām nostādnēm.  

 

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpa 

Koncepcijas stratēģiskais mērķis ir - dinamiski attīstīt Latvijas augstākās izglītības sistēmu, lai 

tā būtu saglabājusi savu nacionālās attīstības raksturu, un lai iegūtie grādi un diplomi būtu 

saprotami un atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan izglītības turpināšanai Eiropā, orientējot arī 

RISEBA iegūstamo augstāko izglītību atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 

galvenajām nostādnēm.  

 Vadoties no augstāk minētājām RISEBA nostādnēm un ľemot vērā, ka licencēšana un 

akreditācija ir iedibinājusi augstskolā izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, tad uz doto brīdi 

augstskolai ir aktuāli, lai šī sistēma tiktu saistīta un orientēta ne vien uz sagatavošanos ārējam 

novērtējumam, bet paredzētu arī visu augstskolas iekšējo procesu apzināšanu, aktīvi iesaistot visas 

augstskolas struktūrvienības izglītības procesā, kas paredz virzību - no reflektanta līdz speciālistam.  

 RISEBA  kvalitātes novērtējumu arī apliecina augstskolai piešķirtā Centrāleiropas un 

Austrumeiropas menedţmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskā kvalitātes akreditācija 

(International Quality Accreditation). 

 

1.5.2. Iekšējie kvalitātes nodrošināšanas mehānismi 

  Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām 

prioritātēm. Ceļā uz izcilību, RISEBA ir definējusi virkni kritēriju, kuru sekmīgas izpildes 

gadījumā, varēsim apgalvot, ka kvalitātes ziľā esam izcili. Kā indikatori noteikta līmeľa 

sasniegšanai tika noteiktas tādu starptautisko akreditāciju saľemšana kā AACSB, EQUIS, AMBA 

u.c.  

 Galvenais kvalitātes nodrošināšanas mērķis augstskolā ir iekšējās kvalitātes kultūras un 

studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbība, kas nodrošina nepārtrauktu augstskolas 

kvalitātes pilnveidošanu. 

 RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA (European Network 

for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā, EFQM izcilības modeli, kā arī uz EFMD studiju programmu 

akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver ar RISEBA 

Augstākās izglītības telpa 
 (IQAAHE, IAUP, CHEA, OECD,  

UNESCO u.c.)  

Vienota Eiropas augstākās 

izglītības telpa (EIAT) 
(ENQA, EURASHE, ESIB, EUA, ES 

TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES 

u.c.) 

Augstākās izglītības telpa 

nacionālā mērogā 
(BHECC, IZM, MK, AIP, AIKNC, 

LPAA, LRP u.c.)  

Darbība kvalitātes  

nodrošināšanā 

 starptautiskā līmenī 

Salīdzināmi kvalitātes  

standarti un procedūras 

Licencēšana un  

akreditācija 
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pamatdarbību - studiju procesa īstenošanu, saistītos procesus. RISEBA vadības mērķis ir nodrošināt 

iekšējo procesu caurskatāmību un darbību veikšanu atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī 

sagatavot starptautiskajā darba tirgū nepieciešamus speciālistus, kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi 

katrs savā attiecīgajā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziľā.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPAS (EFMD) Studiju programmas vērību ķēde, vadoties pēc kuras RISEBA tiek nodrošināta 

studiju programmu kvalitāte 

 

   Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv sekojoši mehānismi: 

 studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 darbinieku apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana; 

 kvalitātes vadības grupas darbs; 

 studējošo snieguma novērtēšana un analīze;  

 absolventu kvalitātes novērtēšana; 

 darba devēju novērtējums; 

 ārējo akreditāciju novērtējums.  

 

 Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieľemti tādi rādītāji kā studējošo 

apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – konkurētspēja darba tirgū 

(zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas – nacionālās un 

starptautiskās, uzľemšanas/absolvēšanas rādītāji, finanšu rādītāji u.c. 

Augstskolas nacionālā un starptautiskā vide  
 

  Augstākās izglītības iestādes vide un 

mērķi 

 Vērtējamās programmas 

 Akadēmiskais personāls, resursi un 

materiālā bāze 

 Nacionālā augstākās izglītības 

sistēma, normatīvie akti 

 Eiropas augstākā izglītības 

(Boloľas) prasības 

 Studējošo darbu vērtēšana 

 Absolventu karjeras 

perspektīvas 

 Atgriezeniskā saite no 

absolventiem un darba 

devējiem 

 Programmas reputācija 

 Uzľemšana un atlase  

 Mācīšanas metodes 

 Studiju process  

 Studējošā personības attīstība 

 Starptautiskās iespējas 

 Sadarbība ar darba devējiem 

 Programmas mērķi 

 Mērķauditorija un 

absolventi 

 Mārketings 

 Sagaidāmie mācību rezultāti 

 Programmas saturs 

 Studiju metodes un formas 

 Pārbaudes, novērtēšanas 

metodes 

Programmas organizācija Programmas nodrošināšana Programmas rezultāti 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma 
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 Studējošie kvalitātes nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites palīdzību 

(anketēšana, tikšanās u.tml.), piedaloties studiju programmu Padomēs, pārstāvniecību Senātā, ar 

studējošo pašpārvaldes starpniecību, ar IS palīdzību. 
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2. Studiju programmas organizācija 
 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

2.1.1. Studiju programmas stratēģiskie mērķi un to atbilstība augstskolas mērķiem 

 
RISEBA profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 

izstrādāta saskaľā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, atbilstoši Latvijas Republikas 

Izglītības klasifikācijai (kods 42213 01), otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības Valsts 

standartam un Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram. 

 

Studiju programmas mērķi:  

Sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus, mūsdienu prasībām 

atbilstošus audiovizuālā jomas speciālistus darbam valsts un privātajos masu saziľas līdzekļos, kā 

arī producentu kompānijās. 

Sagatavot jauna tipa radošā biznesa komersantus, kuri pateicoties iegūtajām zināšanām gan 

radošajā jomā, gan komercdarbībā, spēj panākt biznesa un  radošās domāšanas simbiozi. 

 

Studiju programmas īstenošanas pamatuzdevumi: 

1) nodrošināt studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās iemaľas radošajā 

domāšanā un teorētiskajā procesā; 

2) īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu;  

3) nodrošināt mūsdienīgu radošā biznesa metoţu apgūšanu; 

4) nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem un 

mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi; 

5) nodrošināt bakalaura grāda ieguvi, kas dotu tiesības turpināt studijas maģistrantūrā; 

6) nodrošināt nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši televīzijas un kino 

producenta, televīzijas reţisora, televīzijas operatora vai scenārista profesijas standartam. 

 

Studiju programmas absolventi spēs sekmīgi konkurēt ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā 

audiovizuālo mediju tirgū, kas atbilst augstskolas mērķiem un misijai – „Ceļš uz starptautisku 

karjeru‖. To nodrošina tas, ka studiju procesa gaitā studentiem tiek dotas zināšanas gan par Eiropas, 

gan ASV, gan Krievijas audiovizuālās industrijas specifiku, tradīcijām un darba metodēm. Studijas 

tiek organizētas latviešu, angļu un krievu valodā. 

 Studiju programma atbalsta arī augstskolas jauno saukli „Māksla biznesā – bizness mākslā‖ 

jeb „Business meets Art‖, jo paralēli humanitārajiem studiju kursiem, programmā ir iekļauts arī 

zināms apjoms eksaktā biznesa kursu. Šī ir vienīgā augstskola Latvijā, kas gatavo kvalificētus 

televīzijas un kino producentus. 

  

2.1.2. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils 

 

 Studiju programma ir orientēta uz jauniešiem, kuri ir ieguvuši vidējo vispārējo izglītību un 

vēlas iegūt profesionālu kvalifikāciju audiovizuālo mediju jomā saistītai ar televīziju, 

internetmedijiem, kino un jaunajiem medijiem. Programma ir ieteicama arī tiem, kuri jau 

profesionāli darbojas audiovizuālajā jomā, taču vēlas iegūt augstāko izglītību un gūt papildus 

zināšanas un prasmes. RISEBA studiju programma balstās uz mūsdienīgām audiovizuālās jomas 

darba metodēm un tiek nodrošināta ar jaunākajām tehnoloģiskajām iekārtām.  

 Profesionālajā bakalaura studiju programmā galvenais akcents tiek novirzīts tieši uz 

televīzijas, interneta un jauno mediju jomu, ľemot vērā, ka RISEBA audiovizuālo mediju mākslas 
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maģistra programma, savukārt, vairāk liek akcentu uz kino specifiku, kas varētu būt kā nākamais 

solis bakalauru zināšanu, tehnisko un radošo iemaľu papildināšanā. 

  

2.2. Studiju programmas struktūra un saturs 

 
2.2.1. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju  kursu, praktisko nodarbību, 

semināru un citu studiju pasākumu apraksts  

 

Studiju apjoms un uzskaites vienība 

Studiju apjoms programmā atbilst 160 Latvijas kredītpunktiem (240 ECTS).  

RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieľemto kredītpunktu vienoto 

sistēmu. Kredītpunkts (KP) ir studējošā studiju darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 

akadēmisko stundu studiju slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu 

(viena pilna laika klātienes studiju darba nedēļa). Lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un 

studējošo slodzi daţādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs, KP tiek pielīdzināti ECTS ar 

koeficientu 1,5. 

 

Studiju programmas struktūra 

Programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. 11.20. 

noteikumiem Nr. 481, kuri reglamentē profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas obligāto saturu, proti: 

- Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP; 

- Nozares teorētiskie pamatkursi – 36 KP; 

- Nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KP; 

- Brīvās izvēles kursi – 6 KP; 

- Prakse – 26 KP. 

 

Gala pārbaude           
Bakalaura darbs – 12 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ir 

bakalaura līmeľa pētījums par kādu no audiovizuālās jomas tēmām. Praktiskā daļa – pilnvērtīgs 

audiovizuāls darbs: filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c. 

Studiju programmas uzsākšanu, mācības, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju 

programmas apguvi reglamentē RISEBA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti. 

 

Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla”           2.1. tabula 

                          konceptuālais plāns pilna laika studijām 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 20 16 20 12 6 8 2  

Ierobeţotas izvēles kursi 

 (B daļa) 

   4 10 4 8  

Brīvās izvēles kursi  

(C daļa) 

    2 2 2  

Prakse (B daļa)  2  2 2 4 8 8 

Studiju darbs (A daļa)  2  2  2   

Bakalaura darbs (A daļa)        12 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 20 20 20 20 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

27 

 

Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla”                    2. 2. tabula 

                                       konceptuālais plāns nepilna laika studijām 

 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads 
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 9.sem.  

Obligātie kursi  

(A daļa) 

18 14 18 14 2 6 8 4   

Ierobeţotas izvēles 

kursi (B daļa) 

   2 10 4 4 6   

Brīvās izvēles kursi 

(C daļa) 

    2 2 2    

Prakse (B daļa)  1,5   4 3 4 7,5 6  

Studiju darbs  

(A daļa) 

 2  2  2     

Bakalaura darbs  

(A daļa) 

        12  

Studiju programma 

kopā: 

18 17,5 18 18 18 17 18 17,5 18  

 

Studiju programmas mācību process galvenokārt tiek organizēts latviešu valodā, tomēr daţi 

specializētie studiju kursi var tikt pasniegti angļu vai krievu valodā. 

Studiju programmā ir iekļauta nepieciešamā prakse lielākajos valsts mediju uzľēmumos 

(Latvijas Televīzijā, LNT, Cinevilla, Rīgas Kinostudijā, Screen Vision u.c.). Nākotnē paredzētas arī  

daţādas papildus iespējas – piemēram, viesizbraukumi uz citu valstu augstskolām, ar kurām 

RISEBA ir parakstīti sadarbības līgumi. 

 

Mācību prakse – 2 kredītpunkti (3 ECTS)  

 Studentiem uzsākot apmācību procesu tiek dots uzdevums patstāvīgi sameklēt un apkopot 

noteiktu informācijas apjomu, kas dod pieredzi informācijas ieguves, apkopošanas un apstrādes  

procesā, risinot kādu noteiktu profesionālu uzdevumu. 

Studentiem tiek doti organizatoriska rakstura uzdevumi, kas prasa ne tikai individuālu darbu, 

bet arī spēju organizēt daţādus nepieciešamos resursus uzdevuma izpildīšanai. 

 

Pētnieciskā prakse – 4 kredītpunkti (6 ECTS) 

 Pētnieciskā prakse ir saistīta ar audiovizuālās jomas profesionālo specifiku, noslēdzot 

pirmos divus apmācību gadus, atbilstoši apgūto zināšanu un prasmju līmenim. Pētnieciskās prakses 

ietvaros tiek doti darba uzdevumi televīzijas, kino un interneta un citu jauno mediju jomā.  

 

Profesionālā prakse – 20 kredītpunkti (30 ECTS)  

 t.sk. Īslaicīgā profesionālā prakse - 4 kredītpunkti 

Prakse pilna laika klātienes studijās tiek realizēta trešajā studiju gadā. Tā noris kādā 

konkrētā audiovizuālās nozares uzľēmumā. Prakses laikā studenti iepazīstas ar reāliem raţošanas 

procesiem profesionālā industrijas uzľēmumā. Paralēli iepazīstot radošo procesu, studentiem tiek 

dota iespēja pašiem jau piedalīties tajos, sākotnēji veicot vienkāršākos darba posmus un uzdevumus. 

 t.sk. Ilglaicīgā profesionālā prakse – 16 kredītpunkti 

 Šī  jau ir mācību procesu noslēdzošā prakse. Prakse notiek kādā noteiktā audiovizuālās 

nozares uzľēmumā. Tās laikā students ne tikai iepazīst raţošanas procesa nianses, bet iespēju 

robeţās pats aktīvi piedalās konkrētu darba uzdevumu veikšanā, kā rezultāts jau ir profesionāli 
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sagatavots audiovizuālais produkts. Nepieciešams, lai šie uzdevumi būtu saistīti ar konkrēto 

studenta izvēlēto kvalifikācijas specializāciju. 
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                                 Profesionālā bakalaura studiju programmas                2.3. tabula 

„Audiovizuālā mediju māksla“  

televīzijas un kino producenta kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa 

semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

Nr. 
pk. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

 Obligātā A daļa           
1. Filozofija A 2        Eksāmens 

2. Estētika A  2       Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2      Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs A  2       Ieskaite 

5. Komercdarbība A   2      Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A       2  Eksāmens 

7. Latvijas kultūras 

vēsture  
A 2        Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2        Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2      Ieskaite 

13. Televīzijas 

ţurnālistikas pamati 
A   2 2     Eksāmens 

Ieskaite 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2        Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2        Ieskaite 

18. Apgaismošanas 

principi 
A  2       Ieskaite 

19. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2     Eksāmens 

20. Mūzika komunikācijā A 2        Ieskaite 

21. Kompozīcijas pamati A 2        Ieskaite 

22. Televīzijas reţija 1 A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
23. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
A  2 2      Ieskaite 

Eksāmens 
24. Scenārija veidošana 1 A  2       Ieskaite  

25. Audiovizuālās 

montāţas pamati 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
26. Skaľu reţija A     2    Ieskaite 
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27. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
A   2      Ieskaite  

28. Vadzinības A      2   Eksāmens 

29. Reklāmas psiholoģija A      2   Ieskaite 

30. Multimediji A    2     Ieskaite 

31. Radošā darba analīze 

un kritika 
A     2    Eksāmens 

32. Studiju darbs A  2  2  2   Aizst. 

33. Bakalaura darbs A        12 Aizst. 

 Kopā: 102 20 18 20 16 6 8 2 12  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

          

1. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
B    2     Eksāmens 

2. Televīzijas un kino 

producēšana 2 
B     4    Ieskaite 

Eksāmens 
3. Televīzijas un kino 

producēšana 3 
B      2   Ieskaite 

4. Televīzijas un kino 

producēšana 4 
B       4  Ieskaite 

Eksāmens 
5. Mākslas menedţments B     2    Ieskaite 

6. Grāmatvedība B      2   Eksāmens 

7. Projektu vadība B     2    Eksāmens 

8. Krīzes menedţments B      2   Ieskaite 

9. Sabiedriskās attiecības 

un masu mediji 
B       2  Ieskaite 

10. Komercdarbības 

tiesiskie aspekti 
B       2  Eksāmens 

11. Kino tehnoloģijas B     2    Ieskaite 

12. Prakse B  2  2 2 4 8 8 Aizst. 

 Kopā: 52 0 2 0 4 12 10 16 8  

 Brīvās izvēles C daļa           
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2  Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2   Eksāmens 

3. Televīzijas 

programmu vadīšana 
C       2  Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2  Eksāmens 

5. Foto ţurnālistika C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
6. Digitālā montāţa C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
7. Videomākslas pamati C       2  Ieskaite 

8. Radošās iztēles 

attīstība 
C     2    Ieskaite 

9. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2    Eksāmens 

 C daļa kopā: 6          

 A un B daļa kopā: 154 20 20 20 20 18 18 18 20  

 Pavisam kopā: 160          
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Profesionālā bakalaura studiju programmas               2.4. tabula 

„Audiovizuālā mediju māksla“ televīzijas un kino producenta kvalifikācijas iegūšanai kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

Nr. 
p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 
semestris semestris semestris semestris semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

 Obligātā A daļa             
1. Filozofija A 2          Eksāmens 

2. Estētika A  2         Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2        Ieskaite  
Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs A  2         Ieskaite 

5. Komercdarbība A    2       Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A        2   Eksāmens 

7. Latvijas  kultūras 

vēsture  
A 2          Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2          Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2         Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2        Ieskaite 

13. Televīzijas 

ţurnālistikas pamati 
A   2 2       Eksāmens 

Ieskaite 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A      2 2    Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2         Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2          Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2          Ieskaite 

18. Apgaismošanas 

principi 
A   2        Ieskaite 

19. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2       Eksāmens 

20. Mūzika komunikācijā A     2      Ieskaite 

21. Kompozīcijas pamati A 2          Ieskaite 

22. Televīzijas reţija 1 A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
23. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
A  2 2        Ieskaite 

Eksāmens 
24. Scenārija veidošana 1 A  2         Ieskaite 

25. Audiovizuālās 

montāţas pamati 
A      2 2    Ieskaite 

Eksāmens 
26. Skaľu reţija A    2       Ieskaite 
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27. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
A   2        Ieskaite  

28. Vadzinības A       2    Eksāmens 

29. Reklāmas psiholoģija A      2     Ieskaite 

30. Multimediji A        2   Ieskaite 

31. Radošā darba analīze 

un kritika 
A       2    Eksāmens 

32. Studiju darbs A  2  2  2     Aizst. 

33. Bakalaura darbs A         12  Aizst. 

 Kopā: 102 18 16 18 16 2 8 8 4 12   

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

            

1. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
B    2       Eksāmens 

2. Televīzijas un kino 

producēšana 2 
B     4      Ieskaite 

Eksāmens 
3. Televīzijas un kino 

producēšana 3 
B      2     Ieskaite  

4. Televīzijas un kino 

producēšana 4 
B       2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
5. Mākslas menedţments B     2      Ieskaite 

6. Grāmatvedība B      2     Ieskaite 

7. Projektu vadība B     2      Eksāmens 

8. Krīzes menedţments B        2   Ieskaite 

9. Sabiedriskās attiecības 

un masu mediji 
B       2    Ieskaite 

10. Komercdarbības 

tiesiskie aspekti 
B        2   Eksāmens 

11. Kino tehnoloģijas B     2      Ieskaite 

12. Prakse B  1,5   4 3 4 7,5 6  Aizst. 

 Kopā: 52 0 1,5 0 2 14 7 8 13,5 6   

 Brīvās izvēles C daļa             
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2    Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2     Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2    Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2    Eksāmens 

5. Foto ţurnālistika C     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
6. Digitālā montāţa C     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
7. Videomākslas pamati C       2    Ieskaite 

8. Radošās iztēles 

attīstība 
C     2      Ieskaite 

9. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2      Eksāmens 

 C daļa kopā: 6            

 A un B daļa kopā: 154 18 17,5 18 18 16 15 16 17,5 18   

 Pavisam kopā: 160            
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2.5. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Audiovizuālā mediju māksla”  

televīzijas  reţisora kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

Nr. 
pk. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

 Obligātā A daļa           
1. Filozofija A 2        Eksāmens 

2. Estētika A  2       Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2      Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs A  2       Ieskaite 

5. Komercdarbība A   2      Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A       2  Eksāmens 

7. Latvijas kultūras vēsture  A 2        Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2        Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2      Ieskaite 

13. Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 
A   2 2     Eksāmens 

Ieskaite 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2        Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2        Ieskaite 

18. Apgaismošanas principi A  2       Ieskaite 

19. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2     Eksāmens 

20. Mūzika komunikācijā A 2        Ieskaite 

21. Kompozīcijas pamati A 2        Ieskaite 

22. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
A    2     Eksāmens 

23. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
A  2 2      Ieskaite 

Eksāmens 
24. Scenārija veidošana 1 A  2       Ieskaite 

25. Audiovizuālās montāţas 

pamati 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
26. Skaľu reţija A     2    Ieskaite 

27. Mūsdienu audiovizuālie A   2      Ieskaite  
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mediji 
28. Vadzinības A      2   Eksāmens 

29. Reklāmas psiholoģija A      2   Ieskaite 

30. Multimediji A    2     Ieskaite 

31. Radošā darba analīze un 

kritika 
A     2    Eksāmens 

32. Studiju darbs A  2  2  2   Aizst. 

33. Bakalaura darbs A        12 Aizst. 

 Kopā: 100 20 18 18 16 6 8 2 12  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

          

1. Televīzijas reţija 1 B   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
2. Televīzijas reţija 2 B     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
3. Televīzijas reţija 3 B       4  Ieskaite 

Eksāmens 
4. Mākslas menedţments B     2    Ieskaite 

5. Dokumentālā kino 

estētika 
B     2    Ieskaite 

6. Krāsu psiholoģija B     2    Ieskaite 

7. Reţisora darbs ar aktieri B     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
8. Sadarbība ar scenogrāfu B      2   Ieskaite 

9. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 
B       4  Ieskaite 

Eksāmens 
10. Prakse B  2  2 2 4 8 8 Aizst. 

 Kopā: 54 0 2 2 4 12 10 16 8  

 Brīvās izvēles C daļa           
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2  Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2   Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2  Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2  Eksāmens 

5. Foto ţurnālistika C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
6. Kino tehnoloģijas C     2    Ieskaite 

7. Digitālā montāţa C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
8. Videomākslas pamati C       2  Ieskaite 

9. Radošās iztēles attīstība C     2    Ieskaite 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2    Eksāmens 

 C daļa kopā: 6          

 A un B daļa kopā: 154 20 20 20 20 18 18 18 20  

 Pavisam kopā: 160          
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  Profesionālā bakalaura studiju programmas                   2.6. tabula 

“Audiovizuālā mediju māksla” televīzijas reţisora kvalifikācijas iegūšanai kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

Nr. 
p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 
semestris semestris semestris semestris semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

 Obligātā A daļa             
1. Filozofija A 2          Eksāmens 

2. Estētika A  2         Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2        Ieskaite  
Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs A  2         Ieskaite 

5. Komercdarbība A    2       Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A        2   Eksāmens 

7. Latvijas kultūras 

vēsture  
A 2          Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2          Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2         Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2        Ieskaite 

13. Televīzijas 

ţurnālistikas pamati 
A   2 2       Eksāmens 

Ieskaite 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A      2 2    Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2         Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2          Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2          Ieskaite 

18. Apgaismošanas 

principi 
A   2        Ieskaite 

19. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2       Eksāmens 

20. Mūzika komunikācijā A     2      Ieskaite 

21. Kompozīcijas pamati A 2          Ieskaite 

22. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
A    2       Eksāmens 

23. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
A  2 2        Ieskaite 

Eksāmens 
24. Scenārija veidošana 1 A  2         Ieskaite 

25. Audiovizuālās 

montāţas pamati 
A      2 2    Ieskaite 

Eksāmens 
26. Skaľu reţija A    2       Ieskaite 
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27. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
A   2        Ieskaite  

28. Vadzinības A       2    Eksāmens 

29. Reklāmas psiholoģija A      2     Ieskaite 

30. Multimediji A        2   Ieskaite 

31. Radošā darba analīze 

un kritika 
A       2    Eksāmens 

32. Studiju darbs A  2  2  2     Aizst. 

33. Bakalaura darbs A         12  Aizst. 

 Kopā: 100 18 16 16 16 2 8 8 4 12   

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

            

1. Televīzijas reţija 1 B   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
2. Televīzijas reţija 2 B     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
3. Televīzijas reţija 3 B       2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
4. Mākslas menedţments B     2      Ieskaite 

5. Dokumentālā kino 

estētika 
B     2      Ieskaite 

6. Krāsu psiholoģija B     2      Ieskaite 

7. Reţisora darbs ar 

aktieri 
B     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
8. Sadarbība ar 

scenogrāfu 
B       2    Ieskaite 

9. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 
B        4   Ieskaite 

Eksāmens 
10. Prakse B  1,5   4 3 4 7,5 6  Aizst. 

 Kopā: 54 0 1,5 2 2 14 7 8 13,5 6   

 Brīvās izvēles C daļa             
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2    Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2     Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2    Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2    Eksāmens 

5. Foto ţurnālistika C     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
6. Kino tehnoloģijas C     2      Ieskaite 

7. Digitālā montāţa C     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
8. Videomākslas pamati C       2    Ieskaite 

9. Radošās iztēles 

attīstība 
C     2      Ieskaite 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2      Eksāmens 

 C daļa kopā: 6            

 A un B daļa kopā: 154 18 17,5 18 18 16 15 16 17,5 18   

 Pavisam kopā: 160            
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2.7. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla” 

televīzijas operatora kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

Nr. 
pk. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

 Obligātā A daļa           
1. Filozofija A 2        Eksāmens 

2. Estētika A  2       Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2      Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs  A  2       Ieskaite 

5. Komercdarbība A   2      Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A       2  Eksāmens 

7. Latvijas kultūras vēsture  A 2        Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2        Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2      Ieskaite 

13. Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2        Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2        Ieskaite 

18. Apgaismošanas principi A  2       Ieskaite 

19. Apgaismotāja darbs A     2    Eksāmens 

20. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2     Eksāmens 

21. Mūzika komunikācijā A 2        Ieskaite 

22. Kompozīcijas pamati A 2        Ieskaite 

23. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
A    2     Eksāmens  

24. Televīzijas reţija 1 A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
25. Scenārija veidošana 1 A  2       Ieskaite 

26. Audiovizuālās montāţas 

pamati 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
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27. Skaľu reţija A     2    Ieskaite 

28. Mūsdienu audiovizuālie 

mediji 
A   2      Ieskaite  

29. Reklāmas psiholoģija A      2   Ieskaite 

30. Multimediji A    2     Ieskaite 

31. Radošā darba analīze un 

kritika 
A     2    Eksāmens 

32. Studiju darbs A  2  2  2   Aizst. 

33. Bakalaura darbs A        12 Aizst. 

 Kopā: 100 20 16 18 18 8 6 2 12  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

          

1. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
B  2 2      Ieskaite 

Eksāmens 
2. Televīzijas un video 

operatora darbs 2 
B     2 2   Ieskaite 

Eksāmens  
3. Televīzijas un video 

operatora darbs 3 
B       4  Ieskaite 

Eksāmens  
4. Mākslas menedţments B     2    Ieskaite 

5. Dokumentālā kino 

estētika 
B     2    Ieskaite 

6. Krāsu psiholoģija B     2    Ieskaite 

7. Foto ţurnālistika B      2   Eksāmens 

8. Komercfoto B      2   Ieskaite 

9. Sadarbība ar scenogrāfu B      2   Ieskaite 

10. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 
B       4  Ieskaite 

Eksāmens 
11. Prakse B  2  2 2 4 8 8 Aizst. 

 Kopā: 54 0 4 2 2 10 12 16 8  

 Brīvās izvēles C daļa           
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2  Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2   Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2  Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2  Eksāmens 

5. Kino tehnoloģijas C     2    Ieskaite 

6. Digitālā montāţa C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
7. Videomākslas pamati C       2  Ieskaite 

8. Radošās iztēles attīstība C     2    Ieskaite 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2    Eksāmens 

 C daļa kopā: 6          

 A un B daļa kopā: 154 20 20 20 20 18 18 18 20  

 Pavisam kopā: 160          
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2.8. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Audiovizuālā mediju māksla” televīzijas operatora kvalifikācijas iegūšanai kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

Nr. 
p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 
semestris semestris semestris semestris semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

 Obligātā A daļa             
1. Filozofija A 2          Eksāmens 

2. Estētika A  2         Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2        Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs A  2         Ieskaite 

5. Komercdarbība A    2       Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A        2   Eksāmens 

7. Latvijas kultūras 

vēsture  
A 2          Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2          Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2         Ieskaite  

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2       Ieskaite  

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2       Ieskaite 

 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2        Ieskaite 

13. Televīzijas 

ţurnālistikas pamati 
A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A      2 2    Ieskaite  

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2         Ieskaite  

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2          Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2          Ieskaite 

18. Apgaismošanas 

principi 
A   2        Ieskaite  

19. Apgaismotāja darbs A       2    Eksāmens 

20. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2       Eksāmens 

21. Mūzika komunikācijā A     2      Ieskaite 

22. Kompozīcijas pamati A 2          Ieskaite 

23. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
A    2       Eksāmens 

 
24. Televīzijas reţija 1 A   2 2       Ieskaite  

Eksāmens 
25. Scenārija veidošana 1 A  2         Ieskaite 
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26. Audiovizuālās 

montāţas pamati 
A      2 2    Ieskaite  

Eksāmens 
27. Skaľu reţija A    2       Ieskaite 

28. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
A  2         Ieskaite  

29. Reklāmas psiholoģija A      2     Ieskaite 

30. Multimediji A        2   Ieskaite 

31. Radošā darba analīze 

un kritika 
A       2    Eksāmens 

32. Studiju darbs A  2  2  2     Aizst. 

33. Bakalaura darbs A         12  Aizst. 

 Kopā: 100 18 16 16 16 2 8 8 4 12   

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

            

1. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
B   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
2. Televīzijas un video 

operatora darbs 2 
B     2 2     Ieskaite 

Eksāmens  
3. Televīzijas un video 

operatora darbs 3 
B       2 2   Ieskaite 

Eksāmens  
4. Mākslas menedţments B     2      Ieskaite 

5. Dokumentālā kino 

estētika 
B     2      Ieskaite 

6. Krāsu psiholoģija B     2      Ieskaite 

7. Foto ţurnālistika B     2      Eksāmens 

8. Komercfoto B      2     Ieskaite 

9. Sadarbība ar 

scenogrāfu 
B       2    Ieskaite 

10. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 
B        4   Ieskaite 

Eksāmens 
11. Prakse B  1,5   4 3 4 7,5 6  Aizst. 

 Kopā: 54 0 1,5 2 2 14 7 8 13,5 6   

 Brīvās izvēles C daļa             
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2    Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2     Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2    Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2    Eksāmens 

5. Kino tehnoloģijas C     2      Ieskaite 

6. Digitālā montāţa C     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
7. Videomākslas pamati C       2    Ieskaite 

8. Radošās iztēles 

attīstība 
C     2      Ieskaite 

9. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2      Eksāmens 

 C daļa kopā: 6            

 A un B daļa kopā: 154            

 Pavisam kopā: 160 18 17,5 18 18 16 15 16 17,5 18   
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2.9. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Audiovizuālā mediju māksla”  

scenārista kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms 

kredītpunktos pilna laika studijām 

Nr. 
pk. 

Kursa nosaukums Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

 Obligātā A daļa           
1. Filozofija A 2        Eksāmens 

2. Estētika A  2       Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2      Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs  A  2       Ieskaite 

5. Komercdarbība A   2      Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A       2  Eksāmens 

7. Latvijas kultūras vēsture  A 2        Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2        Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2      Ieskaite 

13. Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2        Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2        Ieskaite 

18. Apgaismošanas principi A  2       Ieskaite 

19. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2     Eksāmens 

20. Mūzika komunikācijā A 2        Ieskaite 

21. Kompozīcijas pamati A 2        Ieskaite 

22. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
A    2     Eksāmens 

23. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
A  2 2      Ieskaite 

Eksāmens 
24. Televīzijas reţija 1 A   2 2     Ieskaite 

25. Audiovizuālās montāţas 

pamati 
A   2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
26. Skaľu reţija A     2    Ieskaite 

27. Mūsdienu audiovizuālie A   2      Ieskaite  
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mediji 
28. Reklāmas psiholoģija A      2   Ieskaite 

29. Multimediji A    2     Ieskaite 

30. Radošā darba analīze un 

kritika 
A     2    Eksāmens 

31. Studiju darbs A  2  2  2   Aizst. 

32. Bakalaura darbs A        12 Aizst. 

 Kopā: 100 20 16 20 18 6 6 2 12  

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

          

1. Scenārija veidošana 1 B  2       Ieskaite  

2. Scenārija veidošana 2 B     4    Ieskaite 

Eksāmens 
3. Scenārija veidošana 3 B      2   Ieskaite  

 Scenārija veidošana 4 B       4  Ieskaite 

Eksāmens 
4. Dokumentālā kino 

estētika 
B     2    Ieskaite 

5. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 
B     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
6. Literatūras vēsture un 

teorija 
B     2    Eksāmens 

7. Pasākumu scenāriju 

veidošana 
B      2   Ieskaite 

8. Televīzijas adaptācijas B      2   Ieskaite 

9. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 
B       4  Ieskaite 

Eksāmens 
10. Prakse B  2  2 2 4 8 8 Aizst. 

 Kopā: 54 0 4 0 2 12 12 16 8  

 Brīvās izvēles C daļa           
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2  Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2   Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2  Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2  Eksāmens 

5. Foto ţurnālistika C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
6. Kino tehnoloģijas C     2    Ieskaite 

7. Digitālā montāţa C     2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
8. Videomākslas pamati C       2  Ieskaite 

9. Radošās iztēles attīstība C     2    Ieskaite 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2    Eksāmens 

 C daļa kopā: 6          

 A un B daļa kopā: 154 20 20 20 20 18 18 18 20  

 Pavisam kopā: 160          
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Profesionālā bakalaura studiju programmas              2.10. tabula 

“Audiovizuālā mediju māksla” scenārista kvalifikācijas iegūšanai kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

Nr. 
p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Daļa Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 
semestris semestris semestris semestris semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

 Obligātā A daļa             
1. Filozofija A 2          Eksāmens 

2. Estētika A  2         Eksāmens 

3. Lietišķā angļu valoda A 2 2 2        Ieskaite 

Eksāmens 

Eksāmens 
4. Pētnieciskais darbs  A  2         Ieskaite 

5. Komercdarbība A    2       Eksāmens 

6. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 
A        2   Eksāmens 

7. Latvijas kultūras 

vēsture  
A 2          Eksāmens 

8. Radošā procesa 

psiholoģija 
A 2          Ieskaite 

9. Mākslas vēsture un 

teorija 
A 2 2         Ieskaite 

Eksāmens 
10. Teātra vēstures pamati A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
11. Kino un televīzijas 

vēsture 
A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
12. Kostīmu un modes 

vēsture 
A   2        Ieskaite 

13. Televīzijas 

ţurnālistikas pamati 
A   2 2       Ieskaite 

Eksāmens 
14. Televīzijas un kino 

dramaturģija 
A      2 2    Ieskaite 

Eksāmens 
15. Aktiermeistarība A 2 2         Ieskaite 

Eksāmens 
16. Foto mākslas pamati A 2          Ieskaite 

17. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
A 2          Ieskaite 

18. Apgaismošanas 

principi 
A   2        Ieskaite 

19. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 
A    2       Eksāmens 

20. Mūzika komunikācijā A     2      Ieskaite 

21. Kompozīcijas pamati A 2          Ieskaite 

22. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
A    2       Eksāmens 

23. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
A  2 2        Ieskaite 

Eksāmens 
24. Televīzijas reţija 1 A   2 2       Ieskaite 

25. Audiovizuālās 

montāţas pamati 
A      2 2    Ieskaite 

Eksāmens 
26. Skaľu reţija A    2       Ieskaite 
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27. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
A   2        Ieskaite  

28. Reklāmas psiholoģija A       2    Ieskaite 

29. Multimediji A        2   Ieskaite 

30. Radošā darba analīze 

un kritika 
A       2    Eksāmens 

31. Studiju darbs A  2  2  2     Aizst. 

32. Bakalaura darbs A         12  Aizst. 

 Kopā: 100 18 14 18 18 2 6 8 4 12   

 Ierobeţotās izvēles  
B daļa 

            

1. Scenārija veidošana 1 B  2         Ieskaite  

2. Scenārija veidošana 2 B     4      Ieskaite 
Eksāmens 

3. Scenārija veidošana 3 B      2     Eksāmens 

4. Scenārija veidošana 4 B       2 2   Ieskaite 

Eksāmens 
5. Dokumentālā kino 

estētika 
B     2      Ieskaite 

6. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 
B     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 

 Literatūras vēsture un 

teorija 
B     2      Eksāmens 

7. Pasākumu scenāriju 

veidošana 
B       2    Ieskaite 

8. Televīzijas adaptācijas B      2     Ieskaite 

9. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 
B        4   Ieskaite 

Eksāmens 
10. Prakse B  1,5   4 3 4 7,5 6  Aizst. 

 Kopā: 54 0 3,5 0 0 14 9 8 13,5 6   

 Brīvās izvēles C daļa             
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

C     2 2 2    Ieskaite 
Eksāmens 
Eksāmens 

2. Reklāmu veidošana C      2     Eksāmens 

3. Televīzijas programmu 

vadīšana 
C       2    Ieskaite 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 
C       2    Eksāmens 

5. Foto ţurnālistika C     2 2     Ieskaite 

Eksāmens 
6. Kino tehnoloģijas C     2      Ieskaite 

7. Digitālā montāţa C       2    Ieskaite 

Eksāmens 
8. Videomākslas pamati C     2      Ieskaite 

9. Radošās iztēles 

attīstība 
C           Ieskaite 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
C     2      Eksāmens 

 C daļa kopā: 6            

 A un B daļa kopā: 154 18 17,5 18 18 16 15 16 17,5 18   

 Pavisam kopā: 160            
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Studiju kursu aprakstus skat. pielikumā Nr.1. 

2.2.2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti  

zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

 

Apgūstot pilnu studiju programmu 160 (240 ECTS) kredītpunktu apjomā, studējošais iegūst 

profesionālo bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā un vadoties pēc studentu izvēles, atbilstoši 

Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora kodam, televīzijas un kino producenta vai televīzijas 

reţisora (PS 0422), vai televīzijas operatora (PS 0421), vai scenārista (PS 0423) kvalifikāciju. 

Audiovizuālais mediju mākslas speciālists ne tikai orientējas radošajā procesā, bet arī praktiski 

pārzina konkrētās nozares raţošanas specifiku un jaunākās tehnoloģijas un darba metodes. 

Programma ir veidota atbilstoši Boloľas deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais mērķis 

ir dinamiski attīstīt RISEBA Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un 

diploms būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības turpināšanai citās 

Eiropas valstīs. 

Profesionālā bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā nodrošina zināšanu, prasmju un 

attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod 

iespēju tālākām studijām maģistrantūras studiju programmās.  

 

Profesionālais bakalaurs spēj: 
1) intelektuālās kompetences jomā  

 - stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus un nozares             

problēmas; 

 -  patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus; 

 -  pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, virzīt savu tālāko izglītību. 

2) profesionālā kompetences jomā spēj: 

 -  izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā daţādas metodikas un pieejas; 

 -  parādīt savas profesijas teoriju, metodiku un uzskatu izpratni; 

 - iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un nozares 

 sasniegumus savā praktiskajā darbībā; 

 - veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu attiecīgajā nozarē. 

3) praktiskās kompetences jomā spēj: 

 - praktiski veikt profesionālus pienākumus, pieľemt un pamatot lēmumus profesionālās 

 kompetences attiecīgajā profesionālajā jomā; 

 -  izprot profesionālo ētiku; 

 - spēj strādāt patstāvīgi un komandā, prot izstrādāt un īstenot projektus, tam piemīt 

 komunikatīvās prasmes. 

 
Studiju procesā šajā programmā studenti iegūst: 

1) izpratni par mūsdienu audiovizuālās nozares profesionālo vidi un aktuālākajiem 

procesiem tajā; 

2) nepieciešamās humanitārās zināšanas radošajai pašizpausmei; 

3)  zināšanas par jaunākajām audiovizuālajām tehnoloģijām, kā arī prasmi ar tās pielietot 

praktiski atbilstoši konkrētajai kvalifikācijai; 

4) izpratni par radošās domāšanas un biznesa teoriju savstarpējo mijiedarbību; 

5) spēju pēc studiju programmas bez papildus praktisko iemaľu apmācību procesa 

iesaistīties profesionālajā audiovizuālās nozares darba vidē; 

6) spēju sekmīgi konkurēt gan Latvijas gan ārvalstu profesionālajā darba tirgū; 

7) pamatzināšanas pētnieciskajā darbā. 
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2.3. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

 

2.3.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to 

personu skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds  
 

Ľemot vērā profesionālā bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” 

profesionālo orientāciju, programmas īstenošanas gaitā tiek piesaistīti gan akadēmiski teorētiķi, gan 

speciālisti ar lielu praktisko pieredzi un autoritāti audiovizuālo mediju jomā.  

Studiju programmas realizēšanā ir iesaistīti kopumā 44 pasniedzēji. No tiem 22 (50% no 

kopskaita) ir RISEBA mācībspēki un 22 (50% no kopskaita) - pieaicinātie pasniedzēji. 

 Studiju programmā ir iesaistīti 9 zinātľu doktori, no kuriem 4 ir profesori, kā arī 19 maģistri. 

Divi zinātľu doktori ir saistīti ar nozari, kurā tiek īstenota studiju programma. 

Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā 

mediju māksla” īstenošanā, tiek atspoguļots 2.11. tabulā.  

                2.11. tabula 

            Studiju kursu nodrošinājums profesionālā bakalaura studiju programmai        

                                                 „Audiovizuālā mediju māksla” 

Nr. 

p.k. 

Studiju kurss Docētāja vārds, 

uzvārds 

Zin. vai akad. grāds, 

zin. nosauk. 

Pamatdarba vieta, amats 

1. Aktiermeistarība M.Liniľa 

A.Ceplītis 

Mg.art. 

Mg. art. 

BSA, lektore 

RISEBA, lektors 

2. Apgaismošanas 

principi 

J.Redlihs 

A.Šēnbergs 

augstākā izglītība 

augstākā izglītība 

Reţisors, operators 

SIA „TV Kino serviss‖, 

direktors, operators 

3. Apgaismotāja darbs A.Verhoustinskis augstākā izglītība Kino un televīzijas 

operators 

4. Audiovizuālās 

montāţas pamati 

J.Redlihs  augstākā izglītība 

 

Reţisors, operators 

5. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 

H.Lavkinaitis Mg.oec. SIA TVC, valdes loceklis 

6. Datorgrafikas pamati 

(Corel) 

I.Vīka 

L. Krēmers 

Dr. oec. 

Mg. sc. komp. 

RISEBA, katedras  vad. 

RISEBA, lektors 

7. Digitālā montāţa J.Redlihs 

A.Ceplītis 

augstākā izglītība 

Mg.art. 

Reţisors, operators 

RISEBA, lektors 

8. Dokumentālā kino 

estētika 

D.Āboliľa,  Mg.art. 

 

Latvijas Televīzija, 

ţurnāliste, producente, 

kino kritiķe 

9. Estētika G.Matule Dr. sc. soc. RISEBA, docente 

10. Filozofija V. Kantāne   Mg. sc. pol. RISEBA, docētāja 

11. Grāmatvedība I. Kuzmina 

R. Pēce 

Dr. oec. 

Mg. oec. 

RISEBA, asoc. profesore 

RISEBA, docente 

12. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 

L. Piusa  

 

Mg. sc. soc., Dipl. 

jur. 

RISEBA, docente  

13. Foto mākslas pamati   Z.Bilzonis Mg.paed. Fotoakadēmija, lektors, 

Foto mākslinieks 

14. Foto ţurnālistika J.Deinats augstākā izglītība Apvienības „Fotocentrs‖ 

fotogrāfs 

15. Kino tehnoloģijas G.Bērziľš augstākā izglītība Kinooperators – 

inscenētājs, KKF eksperts 

16. Kino un televīzijas A. Uzulniece   Dr. Phil. Kino kritiķe  
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vēsture 

17. Komercdarbība I. Kuzmina 

J. Vanags 

Dr. oec. 

Mg.oec. 

RISEBA, asoc. profesore 

RISEBA, docents 

18. Komercdarbības 

tiesiskie aspekti 

L. Piusa Mg. sc. soc., Dipl. 

jur. 

RISEBA, docente 

19. Komercfoto J.Deinats augstākā izglītība Apvienības „Fotocentrs‖ 

fotogrāfs 

20. Kompozīcijas pamati J.Borgs augstākā izglītība SIA „Design Pro‖ 

mākslinieciskais vadītājs 

21. Kostīmu un modes 

vēsture 

K.Rudēvica augstākā izglītība Stiliste 

22. Krāsu psiholoģija J.Borgs augstākā izglītība SIA „Design Pro‖ 

mākslinieciskais vadītājs 

23. Krīzes menedţments B.Kurovs 

A. Mirlins 

Dr.oec. 

Mg. sc. soc. 

RISEBA, asoc.prof. 

Komunikoloģisko pētījumu 

centrs, rīkotājdirektors 

24. Kultūras vēsture G. Matule   Dr. sc. soc. RISEBA, docente 

25. Lietišķā angļu valoda I.Seikstule 

A.Rubene 

Mg. hrm. 

augstākā izglītība 

RISEBA, lektore  

RISEBA, lektore 

26. Mākslas 

menedţments 

R. Vīra Dr. paed. RSEBAA, asoc. profesore 

27. Mākslas vēsture un 

teorija 

J.Borgs augstākā izglītība SIA „Design Pro‖ 

mākslinieciskais vadītājs 

28. Multimediji L.Krēmers 

J.Garaľčs  

Mg.sc.comp. 

Mg. art. 

RISEBA, lektors 

ES projekta „LIVE‖ 

zinātniskais līdzstrādnieks 

29. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 

J.Garaľčs Mg. art. ES projekta „LIVE‖ 

zinātniskais līdzstrādnieks 

30. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes  

D. Liepa Mg. philol., 

doktorante 

RISEBA, docētāja 

31. Mūzika komunikācijā V.Ščepins Mg.oec. Pilotazh-Cinema Studio, 

kreatīvais direktors, VGIK, 

MGUP, lektors, Krievija 

32. Pasākumu scenāriju 

veidošana 

V.Pavlovskis augstākā izglītība Latvijas Radio, Valsts 

Leļļu teātris, reţisors, 

producents 

33. Pētnieciskais darbs T.Bartele Dr.hist. RISEBA, docente 

34. Projektu vadība K.Kants Dr. oec. RISEBA, prorektors, assoc. 

profesors 

35. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 

J. Muraškovskis augstākā izglītība SIA firma „Traps‖, valdes 

loceklis 

36. Radošā darba analīze 

un kritika 

D.Āboliľa Mg.art. Latvijas Televīzija, 

ţurnāliste, producente, 

kino kritiķe 

37. Radošās iztēles 

attīstība 

J. Muraškovskis augstākā izglītība SIA firma „Traps‖, valdes 

loceklis 

38. Radošā procesa 

psiholoģija  

A.Gusevs  

 

Dr. paed. 

 

RISEBA, docents 

 

39. Reklāmas psiholoģija S. Blumberga Mg. psych., RSEBAA, docente 
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 doktorante  

40. Reklāmas veidošana  A. Helde augstākā izglītība RISEBA, lektors 

41. Reţisora darbs ar 

aktieri 

A.Ceplītis Mg.art. RISEBA, lektors 

42. Sabiedriskās 

attiecības un masu 

mediji  

A. Eglītis Mg. sc. soc. RISEBA, lektors 

43. Sadarbība ar 

scenogrāfu 

V.Pavlovskis augstākā izglītība Latvijas Radio, Valsts 

Leļļu teātris, reţisors, 

producents 

44. Scenārija veidošana 1 U.Segliľš augstākā izglītība Televīzijas scenārists, 

dramaturgs, tulkotājs 

45. Scenārija veidošana 2 A.Ceplītis  

U.Segliľš 

Mg.art. 

augstākā izglītība 

RISEBA, lektors 

Televīzijas scenārists, 

dramaturgs, tulkotājs 

46. Scenārija veidošana 3 A.Ceplītis 

D.Āboliľa 

Mg.art. 

Mg.art. 

RISEBA, lektors 

Latvijas Televīzija, 

ţurnāliste, producente, 

kino kritiķe 

47. Scenārija veidošana 4 A.Ceplītis Mg.art. RISEBA, lektors 

48. Skaľas reţija V. Ščepins  

 

 

Mg. oec.  

 

 

Pilotazh-Cinema Studio, 

kreatīvais direktors, VGIK, 

MGUP, lektors, Krievija 

49. Svešvaloda (otrā) – 

franču, itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

J.Popova 

I.Sirdorčuka 

O.Zvezdina 

augstākā izglītība 

Mg. philol. 

augstākā izglītība 

RISEBA, lektore 

RISEBA, lektore 

RISEBA, lektore 

50. Teātra vēstures 

pamati 

M.Balode augstākā izglītība Latvijas Televīzija, 

ţurnāliste, reţisore 

51. Televīzijas 

adaptācijas 

U.Segliľš augstākā izglītība Televīzijas scenārists, 

dramaturgs, tulkotājs 

52. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

R.Kleisers Mg. art 

 

RK Productions, 

Hollywood, Kino reţisors, 

ASV 

53. Televīzijas un kino 

producēšana 1 

J.Holšteins augstākā izglītība 

 

RISEBA, lektors 

54. Televīzijas un kino 

producēšana 2 

J.Holšteins 

 

augstākā izglītība 

 

RISEBA, lektors 

 

55. Televīzijas un kino 

producēšana 3 

J.Holšteins 

 

augstākā izglītība 

 

RISEBA, lektors 

 

56. Televīzijas un kino 

producēšana 4 

J.Holšteins augstākā izglītība RISEBA, lektors 

 

57. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 

J.Holšteins augstākā izglītība RISEBA, lektors 

58. Televīzijas reţija 1 J.Redlihs 

J.Holšteins 

augstākā izglītība 

augstākā izglītība 

Reţisors, operators 

RISEBA, lektors 

59. Televīzijas reţija 2 J.Redlihs augstākā izglītība 

 

Reţisors, operators 

60. Televīzijas reţija 3 A.Ceplītis 

J.Holšteins 

Mg.art. 

augstākā izglītība 

RISEBA, lektors 

RISEBA, lektors 
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61. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 

J.Rēdlihs augstākā izglītība Latvijas Televīzija, 

reţisors, operators 

62. Televīzijas un video 

operatora darbs 2 

A.Verhoustinskis augstākā izglītība Kino un televīzijas 

operators 

63. Televīzijas un video 

operatora darbs 3 

A.Šēnbergs augstākā izglītība SIA „TV Kino serviss‖, 

direktors, operators 

64. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

A.Mirļins  Mg. sc. soc. 

 

Komunikoloģisko pētījumu 

centrs, rīkotājdirektors 

65. Televīzijas 

ţurnālistikas pamati 

A. Mirļins Mg. sc. soc. Komunikoloģisko pētījumu 

centrs, rīkotājdirektors 

66. Vadībzinības R. Vīra Dr. paed. R!SEBA, asoc. profesore 

67 Videomākslas pamati J.Garaľčs  

 

Mg. art.  

 

ES projekta „LIVE‖ 

zinātniskais līdzstrādnieks  

 
2.3.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība augstskolas  

mērķu un uzdevumu īstenošanai 

 
  RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 

politika: 

- nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes; 

- nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 

īstenošanu strādātu RISEBA pamatdarbā (konkrētajā studiju programmā 50% ir 

RISEBA un 50% pieaicinātie mācībspēki);  

- piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus (konkrētajā 

studiju programmā no VGIK (Krievija) un RK Productions, Hollywood (ASV): 

      -     nozares kursu studijām piesaistīt pārstāvjus (konkrētajā studiju programmā) no: 

o Latvijas Televīzijas, 

o Telekompānijas LNT, 

o Latvijas Kinooperatoru ģildes, 

o Vides Filmu Studijas, 

o SIA „TV Kino serviss”, 

o Apvienības „Kinocentrs”.  

 

Prasības akadēmiskajam personālam, kas strādā pie studiju programmas skat. pielikumā 

Nr.2. 

 

2.12.tabula 

Docētāju jaunrades sasniegumi / piedalīšanās radošos projektos (2002.- 2010. gads)       
         

Nr. 

p.k. 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Dalības 

laiks 

Pasākuma nosaukums 

1. Daira Āboliľa 2005.g 

līdz šai 

dienai 

Latvijas Televīzijas cikla raidījuma ― 100 g. 

KULTŪRAS‖ redaktore, ţurnāliste 

  1997.g.- 

līdz šai 

dienai 

Latvijas Televīzijas cikla raidījuma „ ZOOTROPS‖ 

producente, redaktore, ţurnāliste  

  1992.- Latvijas Televīzijas autorraidījums „ACI PRET ACI‖ 
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2005. 

  2005.    Videofilmas „VALDEMĀRS ZANDBERGS: Dzīve. 

Dzīvīte…‖ scenāriste,  producente 

  2004.   Videofilmas „LILITA BALTĀ. LILITA MELNĀ‖ 

scenāriste, producente (balva - 2004. gada Labākais 

Latvijas Televīzijas kultūras raidījums‖) 

 

2 Mārīte Balode 2006. un 

2007. 

Kultūrvēsturiska TV seriāla ―Latvijas teātru vēsture –  

Nacionālais(9 sērijas), Dailes teātris(10 sērijas pa 26  

min.),Liepājas teātris(7 sērijas)scenārija autore un  

reţisore.  

  2005. Redaktore Latvijas Televīzijas kultūras programmai  

―100 g kultūras‖ un ―LTV portretu izlase‖ 

  2004. Latvijas Televīzijas videofilma par aktrisi Veltu Līni 

―No bitēm neko nevar zināt‖ autore 

3 Gints Bērziľš 2008. Kinooperators – inscenētājs spēlfilmā ―Akmeľi‖ 

  2007. Kinooperators – inscenētājs spēlfilmā ―Nevajadzīgie 

cilvēki‖ 

  2007. Kinooperators reklāmām „Laima Sanne―, „Latvijas 

tēla klips CNN – „You Won‘t Believe It Until You 

See It‖, ―Sky&More‖, Big Bon‖, ―Baltkom‖, DnB‖, 

Utenos‖, ATF Bank‖, Elkor‖, Druvas Maiznīca‖, u.c 

  2006. -

2007. 

Kinooperators – inscenētājs, dokumentālā filma 

„Cilvēks no Varka Kru‖ 

  2006. Kinooperators – inscenētājs, spēlfilma ―Vogelfrei―, 

novele „Vecums― 

  2006. Kinooperators – inscenētājs, spēlfilma „Uguns― 

  2005. Kinooperators reklāmām  «Garnier Color Naturals 

Latvija, Lietuva, Igaunija», «Valmieras piens», 

«Nord LB», «Ardo», «Hansabanka», «Big Bon 

Russia»,«Unibanka»,«Omnitel Lietuva»,«Upside 

drink Latvija, Lietuva», «Spice», «SEB Vilniaus 

Bankas», «Vestabalt», u.c 

4. Zigurds Bilzonis 2009. Personālizstāde Hertogenbošā, 

Nīderlandē starptautiskā projekta 

„Our   European  House‖ietvaros 

(www.to-gather.org) 

  2006. Personālizstāde Latvijas 

Akadēmiskajā bibliotekā 

  2006. Fotoizstāde ―Zigurds Bilzonis & 

Skolnieki‖, FK ―Rīga‖. 

5. Uldis Cekulis 2005. Operators, dokumentālās filmas In 

Languages we live‖ Latvijas daļai 

  2005. Operators TV siţetu ciklam „Yellowstone‖ 

  1993. – 

2010. 

Operatora un producenta darbs pie daudzām ‖Vides 

filmu studijas‖ dokumentālajām filmām 

6. Jānis Deinats 2009. Fotoizstāde „Paliek II‖ Rīgas Mākslas Telpā  

  2008. Katrīna Neiburga. Personīga izstāde. RĪGAS 
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 MĀKSLAS TELPA. Katalogs, plakāts.  

  2007. Jānis Mitrēvics. Izstāde Valsts Nacionālās mākslas 

muzejā. Katalogs.  

  2007. AIJA.  Blankenfelds 

  2003. Fotoizstāde „Cilvēki muzejā‖. Valsts Mākslas muzejs 

7. Aivars Helde 2007.  „Meistarklase reklāmā‖- Latvija –reklāmas 

aģentūras SIA „Marshal‖rīkotajās Reklāmas dienās 

  2007. ‖By one‖- Modes skate – modes dizainerei 

Margaritai Jefimovai- Melngaiļu nams-Projekta 

vadītājs 

  2007. Projekta „Ziemeļkoreja‖ un „Ķīna‖ reklāmas ideju 

izstrāde Firmai SIA „A&A mode‖ 

  2007. „Ceļojums 5 gadu garumā‖- reklāmas pasākums 

jaunā Tūrisma ATG kataloga atvēršanas svētkos- 

Dailes teātra mazā zāle- reţisors 

  2007. Biedrības Komēdijas  teātris- reţisors 

  2006. Projekts „Marilla Radoviča Viļľā‖, projekta 

konsultants SIA „Vilnius Event Group‖ 

  2006. Projekta dalībnieks „Miss un misters Latvija-2005 ‖, 

Ēģipte, Šarmalšeiha 

  2005. Starptautiska modes projekta „Baltic Fashion Week‖ 

- modes direktors 

8. Aleksandrs 

Mirlins 

2002. Informatīvi dokumentālo radio raidījumu cikla par 

administratīvi teritoriālo reformu sagatavošana un 

pārraidīšana reģionālajā radio pēc Pašvaldību lietu 

pārvaldes pasūtījuma – projekta vadītājs 

  2002. Informatīvā programma Olaines pagasta iedzīvotāju 

un pagasta deputātu nodrošināšanai ar patiesu 

informāciju par visiem aspektiem, kas saistīti ar 

bīstamo atkritumu poligona vietas izvēli pēc Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pasūtījuma– projekta vadītājs 

9. Uģis Segliľš 2008. Scenārija autors telekompānijas LNT šovā „Zvaigţľu  

lietus‖  

  2007. Scenārija autors Latviojas Televīzijas Vecgada  

programmai „Zvaigţľu kari‖  

  2005.        Scenāriju autors Latvijas Televīzijas Vecgada 

programmai ―Paulvīzija‖, kas kļuva par skatītāko TV 

programmu 2005-06. gadumijā 

10. Aldis Šēnbergs 2005.- 

2007. 

Operators un montāţas reţisors videofilmā "Kanta 

kaps" 

  2004. Operators videofilmā "Leģenda par Tīdemani" 

  2003. Reţisors "Attīstības aģentūras" pasūtītajā filmā 

"Atklājiet Latviju" 

11. Jānis Rēdlihs 2005.- 

2009. 
Latvijas Televīzijas ultūras raidījumu cikla „Cilvēks‖ 

autors, operators un reţisors 

  2002. – 

2005. 

Latvijas Televīzijas kultūras raidījumu cikls 

„Pārsēšanās Nr....‖ autors un reţisors. Cikls guvis 

starptautisku atzinību festivālos 
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12. Andrejs 

Verhoustinskis 

2007. ,,Tava izvēle‖ ( 26min. HDV) – operators inscenētājs 

 

  2007. „Nevajadzīgie ļaudis‖ 2007 (100min. 16mm, 

Lietuva) – 2.operators 

  2006. ,,Scortum‖ (20 min. HDV) – operators inscenētājs 

  2006. „Lai dzīvo bērni 3‖  (30 min. HDV) – operators 

inscenētājs    

  2006.  ,,Tiesa nāk‖ (KTV, 16 sērijas x 40 min. HD) – 

operators 

Studiju programmā iesaistīto pasniedzēju zinātniskās publikācijas: 
1. J.Holšteins kopīgi ar autoru kolektīvu Eiropas Padomes pētījums „ The Role of Public Service 

Media for Widening Individual Participation in European Demokracy‖,Strasbourg,Cedex, 2008. 

2. L.Krēmers «Использование языков онтологии для обмена знаниями в   информационных 

системах , Rīga 2007. TSI. 

3. I.Kuzmina Latvian Financial Reporting and International Harmonisation.// International Journal 

of Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, issue:2, UK. 

Htpp://www.managementjournals.com 

4. S.Blumberga Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret profesiju un 

nodoma aiziet no darba atšķirības// DU konferences „Person. Color. Nature. Music.‖ rakstu 

krājums, 2007. 

5. T.Bartele Ţurnāls «Skatuve un Dzīve» par Maskavas teātriem // Krievijas teātra periodika: 

ziľojumi astotajos starptautiskajo zinātniskajos «Театральная книга между прошлым и 

будущим». – М.: Российская государственная библиотека по искусству; Три квадрата, 

2009. – С. 119-127. 

 

2.4. Studiju procesa organizācija un administrēšana 

 
Studiju ilgums, veids un forma 

Profesionālā bakalaura studiju programmu “Audiovizuālā mediju māksla” ir iespējams 

apgūt gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. Studiju programmas apguves laiks pilna laika 

klātienē ir 4 gadi (8 semestri),  nepilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē – 4,5 gadi (9 

semestri). Vienā studiju gadā ir 32 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 stundas nedēļā, un 6 

eksāmenu sesijas nedēļas.  

Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika dienas nodaļai - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 

16.30, pilna laika vakara nodaļai – otrdienās, trešdienās un ceturtdienās vakaros no plkst. 18.00 līdz 

21.10 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, mācības nepilna laika klātienē notiek otrdienās, 

trešdienās vakaros no 18.00 – 21.10 un sestdienās no 9.00 – 16.30,  nepilna laika neklātienē –  

sestdienās no plkst.9.00 līdz 16.30.  

 

Studiju programmas raksturojums 

 RISEBA profesionālā bakalaura  studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ir 

izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem 

Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu‖. 

Bakalaura studiju programma nodrošina studējošiem visaptverošu izpratni par audiovizuālo 

mediju jomu, attīsta viľu radošās, analītiskās un organizatoriskās prasmes. Tāpat studijas sagatavo 

studējošos radošas personības pētnieciskajam un personības izaugsmes darbam - informācijas 

ievākšanai, atlasīšanai un apstrādei. Studiju gaitā iegūtās profesionālās prasmes un iemaľas atbilst 

attiecīgo profesionālo standartu prasībām. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

53 

 

Studiju programma pamatā balstās uz  obligāto zināšanu bloku, kas sniedz vispārējas 

zināšanas un pamatizpratni par audiovizuālo nozari. Atkarībā no izvēlētās kvalifikācijas, 

ierobeţotās izvēlas bloku, kas dod izpratni par radošo procesu un tehnoloģijām, kā arī brīvās izvēles 

studiju priekšmetiem, kur studējošie var iegūt papildus zināšanas daţādās audiovizuālās nozares 

profesionālajās specifikās.  

Visi studiju programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu audiovizuālajā 

mākslā, taču katram papildus tiek dota iespēja iegūt vienu no četrām audiovizuālās jomas 

kvalifikācijām – televīzijas un kino producents, televīzijas reţisors, televīzijas operators vai 

scenārists. Pirmajos četros semestros visiem studentiem mācību programma ir identiska, taču  sākot 

ar piekto semestri sākas profesionālā specializācija, atbilstoši katra izvēlētajai apgūstamajai 

kvalifikācijai. Vispārīgo studiju kurss visiem studējošajiem ir vienots. Arī daļa no nozares 

teorētiskajiem un profesionālās specializācijas kursiem ir kopīgi, taču šajos blokos katrai 

kvalifikācijai atbilstoši ir arī vairāki specializēti mācību priekšmeti. 

Būtisks akcents studiju programmā tiek likts uz praktisko mācību darbu. Tas nepieciešams, 

lai potenciālie jaunie speciālisti, jau uzreiz pēc bakalaura grāda iegūšanas, spētu jebkurā mediju 

uzľēmumā pildīt savai kvalifikācijai atbilstošos profesionālos uzdevumus un sekmīgi konkurēt 

darba tirgū. 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ietver sevī 

obligātos studiju kursus (A daļa), ierobeţotās izvēles studiju kursus (B daļa), brīvās izvēles studiju 

kursus (C daļa), profesionālo praksi, valsts pārbaudījumu, bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.  

 

Studiju programmas vadīšana un administrēšana 

 Studiju programmu tiek vadīta un administrēta pēc RISEBA vispārējiem principiem, kas ir 

noteikti ar iekšējo normatīvo bāzi. Studiju programmu vada programmas direktors, kurš pamatā 

atbild par programmas studiju procesa satura un akadēmiskā nodrošinājuma kvalitāti.  

Savukārt, operatīvo organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas Dienas 

nodaļas un Vakara nodaļas metodiķes. 

 Studiju procesa gaitā tiek nodrošināti daţādi iekšējie kvalitātes vadības pasākumi, izvirzot 

noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studentu pašu mācību darba rezultātam. 

Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studentu anketēšana, lai noskaidrotu to apmierinātību ar 

studiju saturu un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Atbilstoši iegūtajiem anketēšanas 

rezultātiem tiek veiktas nepieciešamās korekcijas gan studiju kursu saturā gan akadēmiskā 

personāla darbībā.  

Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu viľu 

viedokli par aktuālām problēmām studiju gaitā. 

 Studiju programmai ir sava Programmas padome, kuras uzdevums ir palīdzēt risināt studiju 

programmas stratēģisko virzību un paaugstināt kvalitātes līmeni. Programmu padomē ietilpst gan 

augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji katedru vadītāju līmenī, gan profesionālās jomas 

pārstāvis – Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors, gan studentu pilnvaroti pārstāvji. 

 

2.5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ľemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas 

Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ir veidota, lai 

izglītotu un sagatavotu kvalificētus speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos masu 

medijos un kino industrijā Latvijā kā arī ārvalstīs. Programma orientējas ne tikai uz tradicionālo 

skolu, bet arī apmācīs jaunos speciālistus jaunākajās tehnoloģijās un audiovizuālā satura veidošanas 

specifiku mediju konverģences apstākļos. Studiju procesa gaitā tiek iegūtas zināšanas gan par 

Eiropas, gan ASV, gan Krievijas audiovizuālās industrijas specifiku, tradīcijām un darba metodēm. 
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Studijas tiek organizētas latviešu, angļu un krievu valodā. Tas varētu nodrošināt jauno speciālistu 

fleksibilitāti un konkurētspēju darba tirgū un ļautu tiem veidot veiksmīgu profesionālo karjeru.  

Veidojot profesionālā bakalaura studiju programmu “Audiovizuālā mediju māksla”  

komunikācija ar Latvijas Raidorganizāciju asociācijas un lielākā valsts masu medija – „Latvijas 

Televīziju‖ vadītājiem parāda, ka gan studiju programma, gan studiju formas ir ļoti aktuālas,  

svarīgas, un ka tām ir lielas attīstības iespējas, ľemot vērā dinamiski mainīgo audiovizuālo mediju 

vidi un attīstības tendences. Īpaši liels pieprasījums šajā nozarē varētu veidoties līdz ar analogās 

televīzijas apraides atslēgšanu visā Eiropas Savienībā līdz 2012.gadam, kad digitālā apraide pavērs 

vēl plašākas iespējas jaunu programmu veidošanai. 

 

2.5.1. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās  

augstākās izglītības standartam 

 

RISEBA profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Audiovizuālā  mediju 

māksla” profesionālā bakalaura grāda audiovizuālajā mākslā un televīzijas un kino producenta vai 

televīzijas reţisora vai televīzijas operatora vai scenārista kvalifikācijas iegūšanai atbilst LR 

Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 – „Noteikumi par otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības standartu”: 

 2.13.tabula 

Prasības LR Ministru kabineta 

noteikumos Nr.481 „Noteikumi par otrā 

līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” 

RISEBA profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmā 

„Audiovizuālā mediju māksla” 

7.p. Bakalaura programmas apjoms ir 

vismaz 160 kredītpunktu 

Studiju programmas apjoms – 160 

kredītpunktu 

9.1. – 9.5.p.  

vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 

vismaz 20 kredītpunktu; 

nozares teorētisko pamatkursu apjoms ir 

vismaz 36 kredītpunkti; 

nozares profesionālās specializācijas kursu 

apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu; 

bakalaura programmas brīvās izvēles 

kursu apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; 

prakses apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti 

Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi 

ir: 

vispārizglītojošie studiju kursi - 20 

kredītpunkti; 

nozares teorētiskie pamatkursi - 36 

kredītpunkti; 

nozares profesionālās specializācijas kursi 

- 60 kredītpunkti; 

bakalaura programmas brīvās izvēles kursi 

- 6 kredītpunkti; 

prakses - 26 kredītpunkti 

9.6.p. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa 

ir bakalaura darba vai diplomdarba 

izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir 

vismaz 12 kredītpunktu 

Studiju programmas noslēguma kontroles 

formas ir bakalaura darba teorētiskās un 

praktiskās daļas izstrāde un aizstāvēšana, 

kuras apjoms ir 12 kredītpunkti 

15.p. Pēc bakalaura programmas apguves 

piešķir piektā līmeľa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu nozarē. 

Studiju programmu apguves noslēgumā 

tiek piešķirts piektā līmeľa televīzijas un 

kino producenta, vai televīzijas reţisora 

vai televīzijas operatora, vai scenārista 

kvalifikācija un profesionālais bakalaura 

grāds audiovizuālajā mākslā 

      

  Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt mācības akadēmiskajā vai 

profesionālajā maģistra studiju programmā. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

55 

 

Analizējot studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura atbilstību Valsts 

standarta prasībām, var secināt, ka RISEBA studiju programma pilnībā atbilst Valsts standarta 

prasībām.  

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” studiju kursu 

izklāsts pilna un nepilna laika studijām tiek aplūkoti pielikumā Nr.3.  

 

2.5.2. Studiju programmas atbilstība profesiju standartiem 
Lai noteiktu RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā mediju 

māksla“ atbilstību 5. kvalifikācijas līmeľa televīzijas reţisora, televīzijas operatora, scenārista un 

televīzijas un kino producenta profesiju standartiem, tika izvērtēts piedāvāto studiju programmā 

norādīto studiju kursu salīdzinājums ar Profesijas standartā noteikto nepieciešamo spēju, prasmju un 

zināšanu apguves apjomu (tabulas 2.14.- 2.17.).  

Profesijas standartus skat. pielikumā Nr.4. 

2.14.tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas                                

„Audiovizuālā mediju māksla“ televīzijas reţijas kvalifikācijas apmācību 

salīdzinājums ar televīzijas reţisora profesijas standartu PS 0422 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura 

studiju programma „Audiovizuālā 

mediju māksla“  

1. Pienākumi un 

uzdevumi 
 Izvērtējot profesijas standarta pienākumu 

un uzdevumu līmeni, programma ir 

veidota atbilstoši standarta prasībām. 

2. Spējas  Studiju programma nodrošina profesijas 

standartam atbilstošas spējas, kas 

nepieciešamas profesionālās darbības 

uzsākšanai. 

2. Prasmes  Veidojot programmu tiek pievērsta liela 

uzmanība specifisko prasmju apgūšanai 

atbilstoši standarta prasībām. 

3. Zināšanas Priekšstatu līmenī Radošā darba analīze un kritika 

Filozofija 

Mākslas menedţments 

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 

Komercdarbība 

Pētnieciskais darbs 

Izpratnes līmenī Mākslas vēsture un teorija 

Teātra vēsture 

Kultūras vēsture 

Kino un televīzijas vēsture 

Kostīmu un modes vēsture 

Dokumentālā kino estētika 

Aktiermeistarība 

Mūsdienu audiovizuālie mediji 

Foto mākslas pamati 

Audiovizuālās montāţas pamati 

Televīzijas un kino dramaturģija 

Scenāriju veidošana 

Televīzijas un video operatora darbs 

Televīzijas ţurnālistikas pamati 
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Skaľas dizains 

Televīzijas un kino producēšana 

Datorgrafikas pamati 

Lietošanas līmenī Televīzijas reţija 

Kompozīcijas pamati 

Krāsu studijas 

Radošā procesa psiholoģija 

Vadzinības 

Estētika 

Televīzijas raţošanas tehnoloģija 

Audiovizuālās tehnoloģijas 

Apgaismošanas principi 

Reţisora darbs ar aktieri 

Interneta televīzija 

Mūzika komunikācijā 

Reklāmas psiholoģija 

Lietišķā angļu valoda 

 

2.15.tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla“ televīzijas operatora kvalifikācijas apmācību 

salīdzinājums ar televīzijas operatora profesijas standartu PS 0421 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura 

studiju programma „Audiovizuālā 

mediju māksla“  

1. Pienākumi un 

uzdevumi 
 Izvērtējot profesijas standarta pienākumu 

un uzdevumu līmeni, programma ir 

veidota atbilstoši standarta prasībām. 

2. Spējas  Studiju programma nodrošina profesijas 

standartam atbilstošas spējas, kas 

nepieciešamas profesionālās darbības 

uzsākšanai. 

2. Prasmes  Veidojot programmu tiek pievērsta liela 

uzmanība specifisko prasmju apgūšanai 

atbilstoši standarta prasībām. 

3. Zināšanas Priekšstatu līmenī Radošā darba analīze un kritika 

Filozofija 

Mākslas menedţments 

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 

Komercdarbība 

Pētnieciskais darbs 

Izpratnes līmenī Mākslas vēsture un teorija 

Teātra vēsture 

Kultūras vēsture 

Kino un televīzijas vēsture 

Kostīmu un modes vēsture 

Dokumentālā kino estētika 

Aktiermeistarība 

Mūsdienu audiovizuālie mediji 

Foto mākslas pamati 
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Audiovizuālās montāţas pamati 

Televīzijas un kino dramaturģija 

Scenāriju veidošana 

Televīzijas reţija 

Televīzijas ţurnālistikas pamati 

Mūzika komunikācijā 

Skaľas dizains 

Televīzijas un kino producēšana 

Mūzika komunikācijā 

Datorgrafikas pamati 

Lietošanas līmenī Televīzijas un video operatora darbs 

Kompozīcijas pamati 

Krāsu studijas 

Radošā procesa psiholoģija 

Estētika 

Televīzijas raţošanas tehnoloģija 

Audiovizuālās tehnoloģijas 

Apgaismošanas principi 

Foto ţurnālistika 

Komercfoto 

Interneta televīzija 

Reklāmas psiholoģija 

Lietišķā angļu valoda 

 

2.16.tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Audiovizuālā mediju māksla” scenārista kvalifikācijas apmācību 

salīdzinājums ar scenārista profesijas standartu PS 0423 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura 

studiju programma „Audiovizuālā 

mediju māksla“  

1. Pienākumi un 

uzdevumi 
 Izvērtējot profesijas standarta pienākumu 

un uzdevumu līmeni, programma ir 

veidota atbilstoši standarta prasībām. 

2. Spējas  Studiju programma nodrošina profesijas 

standartam atbilstošas spējas, kas 

nepieciešamas profesionālās darbības 

uzsākšanai. 

2. Prasmes  Veidojot programmu tiek pievērsta liela 

uzmanība specifisko prasmju apgūšanai 

atbilstoši standarta prasībām. 

3. Zināšanas Priekšstatu līmenī Radošā darba analīze un kritika 

Filozofija 

Mākslas menedţments 

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 

Komercdarbība 

Pētnieciskais darbs 

Izpratnes līmenī Estētika 

Mākslas vēsture un teorija 

Teātra vēsture 
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Kultūras vēsture 

Kino un televīzijas vēsture 

Kostīmu un modes vēsture 

Dokumentālā kino estētika 

Kompozīcijas pamati 

Aktiermeistarība 

Mūsdienu audiovizuālie mediji 

Apgaismošanas principi 

Foto mākslas pamati 

Audiovizuālās montāţas pamati 

Televīzijas reţija 

Televīzijas un video operatora darbs 

Mūzika komunikācijā 

Skaľas dizains 

Televīzijas un kino producēšana 

Mūzika komunikācijā 

Datorgrafikas pamati 

Lietošanas līmenī Scenārija veidošana 

Radošā procesa psiholoģija 

Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes 

Literatūras vēsture un teorija 

Televīzijas un kino dramaturģija 

Televīzijas ţurnālistikas pamati 

Televīzijas raţošanas tehnoloģija 

Pasākuma scenārija veidošana 

Audiovizuālās tehnoloģijas 

Interneta televīzija 

Reklāmas psiholoģija 

Lietišķā angļu valoda 

 

2.17.tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla― televīzijas un kino producenta kvalifikācijas apmācību 

salīdzinājums ar televīzijas un kino producenta profesijas standartu 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Profesijas standarta prasības RISEBA profesionālā bakalaura 

studiju programma „Audiovizuālā 

mediju māksla“  

1. Pienākumi un 

uzdevumi 
 Izvērtējot profesijas standarta pienākumu 

un uzdevumu līmeni, programma ir 

veidota atbilstoši standarta prasībām. 

2. Spējas  Studiju programma nodrošina profesijas 

standartam atbilstošas spējas, kas 

nepieciešamas profesionālās darbības 

uzsākšanai. 

2. Prasmes  Veidojot programmu tiek pievērsta liela 

uzmanība specifisko prasmju apgūšanai 

atbilstoši standarta prasībām. 

3. Zināšanas Priekšstatu līmenī Filozofija 

Estētika 

Mākslas vēsture un teorija 
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Teātra vēsture 

Pētnieciskais darbs 

Izpratnes līmenī Kultūras vēsture 

Kino un televīzijas vēsture 

Kostīmu un modes vēsture 

Radošā procesa psiholoģija 

Radošā darba analīze un kritika 

Kompozīcijas pamati 

Aktiermeistarība 

Mūsdienu audiovizuālie mediji 

Apgaismošanas principi 

Foto mākslas pamati 

Audiovizuālās montāţas pamati 

Televīzijas un kino dramaturģija 

Scenāriju veidošana 

Televīzijas un video operatora darbs 

Televīzijas reţija 

Televīzijas ţurnālistikas pamati 

Mūzika komunikācijā 

Skaľas dizains 

Komercdarbība  

Lietošanas līmenī Televīzijas un kino producēšana 

Mākslas menedţments 

Vadzinības 

Krīzes menedţments 

Sabiedriskās attiecības un mediji 

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 

Televīzijas raţošanas tehnoloģija 

Kino tehnoloģijas 

Audiovizuālās tehnoloģijas 

Interneta televīzija 

Reklāmas psiholoģija 

Lietišķā angļu valoda 

 

Profesijas standartos Nr. PS 0422, PS 0421, PS 0423 un PS 0449 paredzētās spējas, 

prasmes un zināšanas tiek apgūtas, atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā, 

izstrādājot studiju patstāvīgos darbus un kontroldarbus, kā arī profesionālās prakses laikā.  

 
2.5.3. Darba devēju atsauksme par studiju programmu un potenciālo absolventu 

nodarbinātību  

Potenciāli lielākā Latvijas audiovizuālās jomas darba devēja, uzľēmuma VB SIA „Latvijas 

Televīzija― ģenerāldirektora atsauksme pielikumā Nr.5. 

 

2.5.4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Eiropas Savienībā 
Izstrādājot RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju 

māksla” saturu un realizācijas metodes, bija izmantota pieredze līdzīgu studiju programmu, saistītu 

ar audiovizuālo speciālistu apmācību, īstenošanā. 

RISEBA programma ir līdzīga Lielbritānijas Salfordas Universitātes (www.salford.ac.uk/)  

realizētai mākslas bakalaura (BA) studiju programmai. 

http://www.salford.ac.uk/
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Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus humanitārajā jomā, kas arī dod 

iespēju turpināt studēt maģistrantūrā; 

 abās studiju programmās mācību procesa 

gaitā ir iespējams izvēlēties kādu 

specializāciju, Salfordas Universitātē – 

Televīzijas vai Radio specifikā, RISEBA – 

Televīzijas un kino producenta, Televīzijas 

reţisora, Televīzijas operatora vai 

Scenārista specifikā; 

 abās studiju programmās katrā studiju 

kursā bez lekcijām un semināriem liels 

uzsvars tiek likts uz praktiskajām 

nodarbībām;  

 abās studiju programmās ir obligātie un 

izvēles kursi; 

 izvēles kursi sniedz padziļinātas zināšanas 

izvēlētajā studiju jomā; 

 studiju programmas paredz praksi valstu 

lielākajās raidorganizācijās; 

 paredzēti studiju kursi, kas nodrošina 

iespēju apgūt pētnieciskās un analītiskās 

prasmes; 

 paredzēti studiju kursi, kas attīsta studentu 

spējas darboties audiovizuālās  mākslas  

jomās; 

 bakalaura darbs pēdējā studiju gadā ir 

galvenais pētniecības vai radošās darbības 

oriģināldarbs. 

 

 atbilstoši Latvijas likumdošanai augstākās 

izglītības jomā RISEBA programma ir 

profesionālā bakalaura studiju programma; 

 atšķirības vērojamas studiju ilgumā 

(Salfordas Universitātē studiju ilgums pilna 

laika studijām ir 3 gadi) un kopējā studiju 

apjomā. Salfordas Universitātē studiju 

apjoms ir 180 ECTS vai 120 KP, RISEBA 

(4 gadi) ir 240 ECTS vai 160 KP; 

 Salfordas universitātē tikai pirmajā mācību 

gadā abu specializāciju studentiem ir 

vienādi mācību kursi, RISEBA - pirmos 

divus gadus; 

 Salfordas Universitātes programma lielā 

mērā balstās uz daudzu moduļu variācijas 

principa, ka ļauj studentiem pēc izvēles 

modelēt savu apmācību programmu, taču, 

vienlaikus, pārāk sadrumstalojot to pastāv 

risks pazaudēt kopējo programmas 

kontekstu; 

 Salfordas Universitātes programma mazāk 

orientējas uz vispārējo klasisko zināšanu 

apguvi, bet gan uz popkultūru un 

sabiedrības psiholoģiju; 

 RISEBA tiek piedāvāti arī ar ekonomiku un 

vadzinībām saistīti kursi. 

 

 

 

RISEBA profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” tika 

salīdzināta ar Audiovizuālās mākslas bakalaura programmu Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā 

(www.lamt.lt).  

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas studijas programmas ilgst 4 gadus un 

kopējais studiju apjoms ir 240 ECTS vai 

160 KP; 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus audiovizuālajā jomā, kas arī 

dod iespēju turpināt studēt maģistrantūrā; 

 abās studiju programmās mācību procesa 

gaitā ir iespējams izvēlēties kādu 

specializāciju, Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijā – Televīzijas reţijas, Kino 

 Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā 

specializāciju studentam jāizvēlas jau 

uzsākot mācību procesu. RISEBA to jāveic 

līdz otrā studiju kursa beigām; 

 RISEBA studiju programma, atšķirībā no 

Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas 

programmas, paredz apjomīgu praksi 

lielākajos Latvijas audiovizuālo mediju 

uzľēmumos; 

 RISEBA tiek piedāvāti arī ar ekonomiku un 

http://www.lamt.lt/
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reţijas, Televīzijas un kino operatora, 

Kino teātra un mūzikas menedţmenta vai 

Skaľu reţisora specifikā, RISEBA – 

Televīzijas un kino producenta, Televīzijas 

reţisora, Televīzijas operatora vai 

Scenārista specifikā; 

 mācību process ietver sevī iepazīšanos 

     ari ar modernajiem mēdijiem; 

 abās studiju programmās tiek izmantotas 

analogas studiju metodes - studiju darbi, 

referāti, prezentācijas, semestra vidus 

eksāmeni; 

 mācību programmas ietvaros studentiem 

     ir iespēja apgūt divas svešvalodas;  

 paredzēti studiju kursi, kas nodrošina 

iespēju apgūt pētnieciskās un analītiskās 

prasmes; 

 Bakalaura darbs pēdējā studiju gadā ir 

galvenais pētniecības un radošās darbības 

oriģināldarbs. 

 

vadzinībām saistīti kursi; 

 Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā 

TV reţijas jomā lielāku akcentu liek uz 

     darbu ar aktieri, RISEBA vienādā mērā  

     apmāca topošos reţisorus, gan  

     dokumentālajā gan inscenēšanas reţijā;      

 salīdzinoši mazs mācību apjoms Lietuvas 

Mūzikas un Teātra akadēmijā veltīts 

montāţai.  

    

 

  

 2. 18. tabula 

RISEBA un Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas studiju programmu salīdzinājums 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrēšanas augstskola 

Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas 

Nr.p. 

k. 

Priekšmeta nosaukums ECTS 

kredītp. 

skaits 

ECTS 

kredītp. 

skaits 

Priekšmeta nosaukums 

 Vispārizglītojošie priekšmeti    
1. Filozofija 3 3 Filozofija 
2. Estētika 3 3 Estētika 
3. Kultūras vēsture 3 4,5 Lietuvas kultūras vēsture 
4. Mākslas vēsture un teorija 6 7,5 Mākslas vēsture 

5. Komercdarbība 3   
6. Lietišķā angļu valoda  9 6 Svešvaloda 
7. Pētnieciskais darbs 3 3 Socioloģisko pētījumu metodes 

 Nozares teorētiskie pamatkursi    
1. Teātra vēstures pamati 6 4,5 Teātra vēstures pamati 
2. Kino un televīzijas vēsture 6 9 Kino vēsture 

   4,5 20.g.s.teātra un reţijas vēsture 

   4,5 Lietuvas teātra un reţijas vēsture 

   12 Dramaturģijas vēstures pamati 

3. Kostīmu un modes vēsture 3 3 Kostīmu un modes vēsture 

4. Mūsdienu audiovizuālie mediji 3 3 Mūsdienu mediju sistēma 

5. Radošā procesa psiholoģija 3   
6. Audiovizuālās tehnoloģijas 3 4,5 TV un kino tehnika 

   4,5 Mūsdienu uzľemšanas tehnika 
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7. Televīzijas un kino dramaturģija 6 7,5 Kino dramaturģija: teorija un prakse 

8. Mūzika komunikācijā  3 4,5 Ekranizējumu mūzika 

9. Reklāmas psiholoģija  3   
10. Vadībzinības  3 4,5 Administrēšana 

   4,5 Ekonomikas teoriju pamati 

11. Dokumentālā kino estētika 3   
12. Komercdarbības tiesiskie aspekti  3 3 Biznesa tiesības 

13. Radošā darba analīze un kritika 3 3 TV un kino kritika 

14. Multimediji 3   
15. Mūsdienu latviešu valodas 

aktualitātes 

6   

16. Krāsu psiholoģija 3 3 Krāsu studijas 

17. Intelektuālā īpašuma tiesiskie 

aspekti 

3 3 Autortiesības 

 Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
   

1.-4. Televīzijas un kino producēšana 

1,2,3,4 

18 31,5 Kino un televīzijas menedţments, vai 

Teātra menedţments vai mūzikas 

menedţments 

   9 Filmu, teātra un mūzikas distribūcija 

5.-7. Televīzijas reţija1,2,3 18 48 Reţijas pamati 

   6 Sadarbība ar operatoru 

8.-10. Televīzijas operatora darbs 1,2,3 18 30 Filmēšana, Operatora darbs 

   4,5 Optikas 

   9 Kombinētā un specfilmēšana 

11.-14. Scenārija veidošana 1,2,3,4 18 4,5 Scenārija rakstīšana 

   9 Scenārija dramaturģija 
15. Kompozīcijas pamati 3   
16. Televīzijas adaptācijas 3   
17. Mākslas menedţments 3 3 Mākslas menedţments 
18. Televīzijas raţošanas tehnoloģija 3 4,5 TV producēšanas tehnoloģija 
19. Foto mākslas pamati  3 9 Foto procesa teorija 
20. Aktiermeistarība 6 9 Skatuves runa un tehnika 
21. Pasākuma scenārija veidošana  3   
22. Reţisora darbs ar aktieri 6 18 Reţija un inscenēšana 
23. Sadarbība ar scenogrāfu 3 3 Sadarbība ar scenogrāfu 
24. Televīzijas ţurnālistikas pamati  6 3 TV ţurnālistikas pamati 
25. Komercfoto 3 4,5 Promocijas foto 
26. Audiovizuālās montāţas pamati 6 3 Video montāţa 
27. Apgaismošanas principi 6 6 Apgaismošanas tehnika 
28. Skaľu reţija 3 3 Skaľu reţija 
29. Datorgrafikas pamati 6   
30. Grāmatvedība 3 7,5 Finanšu grāmatvedība 
   16,5 Finanses un kredīti 
31. Projektu vadība 3   
32. Krīzes menedţments 3   
   9 Mārketinga menedţments 
33. Sabiedriskās attiecības un masu 

mediji 

3   
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   4,5 Efektīva komunikācija 
  Brīvās izvēles kursi 9 10,5  
1. Svešvaloda (otrā) – franču vai 

itāļu, spāľu, vācu, krievu 

   

2. Reklāmu veidošana     
3. Televīzijas programmu vadīšana  3 TV izklaides ţanri 
4. Televīzijas ziľu ţurnālistika    
5. Foto ţurnālistika    
6. Kino tehnoloģijas  4,5 TV un kino tehnika 

   4,5 Kino producēšanas tehnoloģija 
7. Radošās iztēles attīstība    
8. Digitālā montāţa    
9. Videomākslas pamati    
10. Publiskās uzstāšanās tehnika    

 Prakse 26   

 Bakalaura darbs 10 10 Diplomdarbs 

     

 

Izvērtējot RISEBA studiju programmu “Audiovizuālā mediju māksla” un Lietuvas 

Mūzikas un Teātra akadēmijas Audiovizuālā mākslas bakalaura studiju programmas, var secināt, ka 

kopumā 96 kredītpunktu ( 144 ECTS) apjomā ir kursi, kas sakrīt pilnībā vai daļēji, no kuriem 

atsevišķi kursi atrodas daţādās sadaļās (obligātie, ierobeţotās izvēles vai brīvās izvēles). Šīs 

atšķirības nosaka katras programmas specifika. Vairāki studiju kursi Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas programmā, sevī ietver tēmas, kas RISEBA studiju programmā ir izdalīti atsevišķi un 

otrādi. 

RISEBA piedāvātajā programmā ir plašāka brīvās izvēles kursu klāsts, ko arī nosaka   

programmas specifika.  

Pēc sekmīgas studiju beigšanas gan Lietuvas Mūzikas un Teātra augstskolā, gan RISEBA 

attiecīgajās studiju programmās studenti iegūst bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā. 
 

2.6. Ārējie sakari 

 
2.6.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

Ľemot vērā, ka šī ir profesionālā studiju programma tai ir cieša sasaiste ar profesionālās 

audiovizuālās jomas uzľēmumu darba devējiem. Jau pirmajā studiju programmas gadā pēc tās 

licencēšanas jau ir noslēgti sadarbības līgumi gan ar Latvijas Televīziju, gan telekompāniju LNT.  

 Sadarbības līgumi pirmkārt paredz studentu prakses iespējas šajos medijos. Taču ar to 

sadarbība neaprobeţojas. Ir panākta vienošanās ar Latvijas Televīziju par aktīvāko un talantīgāko 

studentu iekļaušanu Latvijas Televīzijas ikdienas rīta programmas „Labrīt Latvija― radošajā darbā, 

uzticot tiem gan ārvalstu aģentūru materiālu atlasi un montēšanu, gan sadarbību oriģinālsiţetu 

veidošanā. Perspektīvā ir vienošanās par pastāvīgu studentu veidotu rubriku raidījuma ietvaros. 

 Papildus tam, Latvijas Televīzija ir gatava regulāri ievietot savu programmu ēterā labākos 

no studentu darbiem, tādā veidā nodrošinot topošo studentu publicitāti un integrāciju profesionālajā 

vidē. 

 2010.gada sākumā RISEBA kā augstskola sevi pieteica arī kā audiovizuālās jomas spēlētāju, 

kopīgi ar lielākajiem Latvijas kino raţošanas uzľēmumiem Cinevilla Studio un Rīgas Kinostudiju 

dibinot Latvijas Kino raţotāju asociāciju. Augstskola šajā asociācijā pilda jauno kino industrijas 
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speciālistu izglītības iestāde. Šī sasaiste nodrošina aktīvu sadarbību daţādos audiovizuālos 

projektos, kā arī zināmu ietekmi kino industrijas politikā Latvijā. 

 

2.6.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju 

programmas 

 

 Audiovizuālās mediju mākslas studiju programmai ir noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas 

Universitāti, kura realizē līdzīgu studiju programmu „Jauno mediju māksla― par RISEBA studentu 

pārľemšanu programmas likvidācijas gadījumā. Taču neformāli starp abu augstskolu programmām 

ir jau uzsākta aktīva sadarbība. RISEBA pārstāvji ir vairakkārt viesojušies Liepājas Universitātes 

Humanitārā fakultātes jaunizveidotajā jauno mediju mācību kompleksā. Ir vienošanās par 

savstarpēju akadēmiskā personāla apmaiľu profesionālajos studiju priekšmetos, jo Liepājas 

Universitātei ir spēcīgi jauno mediju pasniedzēji, savukārt RISEBA Sociālo komunikāciju katedrā 

respektabli televīzijas un kino jomu speciālisti. Sadarbības ietvaros ir paredzēta arī kopīga 

vieslektoru piesaiste un kopīgu radošo mācību projektu veidošana. Perspektīvā iespējama arī 

sadarbība zinātniskās pētniecības jomā. 

 Nākotnē RISEBA Audiovizuālo mediju mākslas bakalaura un maģistra programmām ir 

plānots kopīgi meklēt sadarbības partnerus ārvalstu augstskolās, lai nodrošinātu studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējo apmaiľu. Augstskolai kopumā jau ir ļoti daudz ārvalstu 

sadarbības partneru. Ir jau veiktas preventīvās pārrunas ar Salfordas Universitāti Lielbritānijā, kurā 

arī tiek realizētas līdzīgas audiovizuālās jomas studiju programmas. Pirmās atsauksmes no 

perspektīvajiem sadarbības partneriem ir pozitīvas. 

 

2.7. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, 

pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju 

turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā 

Līguma kopiju par profesionālās bakalauru studiju programmas “Audiovizuālā mediju 

māksla” studentu iespējām turpināt izglītības ieguvi Liepājas Universitātē, gadījumā, ja tiek 

likvidēta RISEBA studiju programma skat. pielikumā Nr.6. 
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3. Studiju programmas realizācija 

3.1.   Studentu uzľemšana 
              RISEBA šīs studiju programmas ietvaros prasības uzsākot mācības, ir noteiktas  valsts 

likumdošanā noteiktā kārtībā, saskaľā ar Augstskolu likuma 46. un 47. pantu, kā  arī Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2006.gada 10. oktobra noteikumiem Nr.846 „Par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzľemšanai studiju programmās‖. Par RISEBA profesionālā bakalaura studiju 

programmas “Audiovizuālā mediju māksla” studējošiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoľi un 

pastāvīgie iedzīvotāji.  Tiem jābūt ar vispārējo vidējo izglītību vai  arī ar četrgadīgo vidējo 

profesionālo izglītību.  Par studiju programmas studējošiem var kļūt arī personas, kurām jau ir 

augstākā izglītība vai iegūts profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds.  

Imatrikulācijai  RISEBA profesionālajā bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā mediju 

māksla” pilna laika studijām un nepilna laika studijām uzľem personas, kas atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

- ir iegūta vidējā izglītība; 

- vidusskolas atestāta sekmju izrakstā nav zemāka vērtējuma par 4; 

- ir nokārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā; 

- ir nokārtots centralizētais eksāmens angļu, franču  vai vācu valodā. 

Personām, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu 

sertifikāti nav nepieciešami. 

Nepieciešamības gadījumā, lai paaugstinātu tehnisko zināšanu līmeni, pirms studiju 

programmas uzsākšanas RISEBA nodrošina studentiem papildus datorapmācības kursus. 

Ľemot vērā, ka studiju procesa gaitā liela nozīme tiek pievērsta profesionālajiem 

praktiskajiem studiju kursiem, kuros nepieciešama individuāla pieeja, pirms studiju procesa 

uzsākšanas tiek veikts potenciālo studentu radošais pārbaudījums ar mērķi noteikt jauno cilvēku 

priekšzināšanas audiovizuālās jomas specifikā.  

Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēšanas, studentiem tiek piedāvātas ievadlekcijas, kurās 

studenti tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizatorisko sistēmu un 

materiāli tehnisko bāzi un studiju procesu. Šajās ievadlekcijās notiek iepazīšanās ar studentiem un 

viľu interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība komandu darbā.   

Pagaidām Audiovizuālo mediju mākslas bakalaura programmā, kas uzsākta 2009./2010.gadā 

nav ārvalstu studentu. 

 

3.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

3.2.1. Izmantotās studiju metodes un vērtēšanas sistēma 

 

RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma balstās uz sekojošiem principiem: 

- vērtējuma obligātums - nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju kursu; 

- akumulēšana – studējošā iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot visus studiju laikā 

iegūtos pozitīvos vērtējumus; 

- prasību atklātība un skaidrība – uzsākot studijas, studējošais tiek informēts par studiju 

kursa saturu, prasībām un vērtējumu. 

RISEBA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un tiek konsekventi 

ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un 

Profesiju standartā noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. 

Studiju rezultātus RISEBA vērtē pēc diviem rādītājiem: 

-  kvalitatīvais vērtējums - atzīme 10 ballu sistēmā; 

- kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 
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Studentu zināšanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas kritērijiem. 

Eksāmenu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu, kursa darbu, prakšu un ieskaišu rezultātus vērtē 

ar atzīmi 10 ballu sistēmā (tabula 3.1.).  

 

3.1. tabula 

Apguves 

līmenis 
Vērtējums 

% 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 
zināšanas, prasmes un iemaľas 

 
ļoti augsts 

 
96-100 

 
10 

 

Izcili 
With 

distinction 
A 

Zināšanas, kas pārsniedz studiju 

programmas prasības, liecina par 

patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu 

dziļu izpratni. 

  
90-95 

 
9 

 

Teicami 
Excellent 

A 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 

prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot 

iegūtās zināšanas. 

 
augsts 

 
80-89 

 
8 

 

Ļoti labi 
Very good 

B 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 

prasības, taču reizēm trūkst dziļākas 

izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi 

piemērot sareţģītākajiem jautājumiem. 

  
70-79 

 
7 

 

Labi 
Good 

C 

Apgūtas studiju programmas prasības, 

taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi 

mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē. 

  
60-69 

 
6 

 

Gandrīz labi 
Almost good 

D 

Apgūtas studiju programmas prasības, 

taču vienlaikus konstatējamas atsevišķu 

lielāku problēmu nepietiekoši dziļa 

izpratne. 

 
vidējs 

 
50-59 

 
5 

 

Viduvēji 
Satisfactory 

 
E 

Visumā apgūtas studiju programmas 

prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

svarīgu problēmu nepietiekami dziļa 

izpratne. 

  
40-49 

 
4 

 

Gandrīz 

viduvēji 
Almost 

satisfactory 

E/FX 

Visumā apgūtas studiju programmas 

prasības, konstatējamas vairāku svarīgu 

problēmu nepietiekama izpratne un 

grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā. 

  
26-39 

 
3 

 

Vāji 
Bad 

Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 

kursa svarīgākajām problēmām, taču nav 

spēju tās praktiski izmantot. 

 
zems 

 
10-25 

 
2 Ļoti vāji 

Very bad 
Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 

kursa svarīgākajām problēmām, taču citās 

svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst 

orientācijas. 

  
1-9 

 
1 

Ļoti ļoti vāji 
Very, very bad 

Fail 
Nav izpratnes par studiju kursa 

pamatproblemātiku. 
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Zemākais pozitīvais vērtējums bakalaura studiju programmai ir četras balles (gandrīz 

viduvēji). 

Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu studentu izpildītā 

darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā kvantitatīvais 

vērtējums kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 stundām. 

Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot kursa 

programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, referāti, 

prezentācijas, patstāvīgie darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa specifikas un studiju 

procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs semestrī ietekmē studiju kursa galīgo vērtējumu. 

Pamatojoties uz nolikumu „Prasības RISEBA pasniedzējiem‖, pārbaudes veidu nosaka 

pasniedzējs, ľemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru. Eksāmeni RISEBA 

tiek organizēti gan rakstiski, gan mutiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves ietver studenta 

darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un darba kvalitāti 

nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī eksāmena vērtējumu. Kursa apguve 

ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma perioda beigām, izľemot 

gadījumus, kad saľemts pārbaudījuma kārtošanas termiľa pagarinājums. 

Kursa darbu, lietišķo pētījumu un prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējošo 

prezentācijas prasmi vērtē ar RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija 10 ballu sistēmā. 

Praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jāaizstāv termiľā, saskaľā ar studiju 

grafiku. 

RISEBA studentu aktivitātes veicināšanai akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, studiju gada 

ietvaros tiek piešķirti atvieglojumi RISEBA labākajiem studentiem. 

 RISEBA studentu pārbaudījumu nosacījumus skat. pielikumā Nr.7. 

Bakalaura studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv bakalaura darbs. Lai sekmīgi 

izpildītu visu kursu apjomu un iegūtu bakalaura grādu, bakalauriem savā noslēguma darbā  ir 

jādemonstrē gan studiju procesā iegūtās akadēmiskās zināšanas gan atbilstoši savai izvēlētajai 

kvalifikācijai iegūtās praktiskā darba iemaľas. 

Trešā mācību gada beigās studentiem ir jāizvēlas sava bakalaura darba tēma un praktiskās 

daļas uzdevums. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – praktiskā (A) un teorētiskā (B).  

A Praktiskā daļa:  

Inscenēta video īsfilma (līdz 30 min.), vai 

Viena sērija televīzijas seriālam (26 – 52 min.), vai 

Dokumentālā videofilma (26 - 60 min.), vai  

Televīzijas raidījums(26 -60 min.), vai  

Televīzijas raidījumu cikla „pilotraidījums‖ (26 – 60 min.), vai 

Videoklips muzikālam skaľdarbam ( ne īsāks kā 3 min.), vai 

Video instalācija, vai  

Audiovizuāls jaunā medija projekts, vai 

Dramaturģisks scenārijs audiovizuālam darbam (60 - 120 min. apjomam) 

B teorētiskā daļa: 

(Bakalaura darbu tēmu paraugi) 

Mūsdienu televīzijas programmu raţošana, 

Kino filmu raţošana Latvijā, 

XXI gs. dokumentāla kino estētika, 

Pasaules aktierkino aktualitātes, 

Televīzijas formātu veidošana un distribūcija, 

Raidorganizāciju darbības pārraudzība, 

Interneta televīzijas specifika, 
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Mobilās televīzijas specifika 

Jauno mediju audiovizuālā satura specifika, 

Televīzijas  distribūcija, 

Eiropas kino distribūcija, 

Sabiedriskie mediji, 

Kino un televīzijas dramaturģija, 

Audiovizuālie mediji un sabiedrība, 

Audiovizuālo tehnoloģiju attīstības tendences, 

Latvijas kino un televīzijas vēstures aspekti, 

Audiovizuālie mediji un globalizācija, 

Neatkarīgo producentu darbs Latvijā. 

 

Studenti gala pārbaudījumus drīkst kārtot, ja: 

- pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 

- novērtēta prakses atskaite; 

- izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumos saľemts pozitīvs vērtējums 

(zemākais vērtējums 4 balles), studentiem tiek piešķirts profesionālais grāds – bakalaurs 

audiovizuālajā mākslā, kā arī viena no četrām iespējamajām kvalifikācijām – televīzijas un kino 

producents, televīzijas reţisors, televīzijas operators, scenārists.  

 Studiju programmas bakalaura diploma un tā pielikuma paraugu skat. pielikumā Nr.8. 

 

3.2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības ietekme uz studiju darbu 

 

Audiovizuālo mediju studiju jomā, akadēmiskais personāls savās profesionālajās aktivitātēs 

pamatā darbojas divos virzienos – zinātniski pētnieciskajā un jaunrades darbā.        

  Sociālās komunikācijas katedrā, kuras ietvaros tiek realizēta profesionālā bakalaura studiju 

programma „Audiovizuālā mediju māksla”, darbojas trīs zinātniski pētnieciskā darba komandas. 

Pētnieciskā darba komandām ir piramīdas tipa struktūras. Katru komandu vada katedras zinātľu 

doktors. Vidējo līmeni pētnieciskajā komandā sastāda katedras pasniedzēji. Pamatlīmeni veido gan 

maģistra, gan bakalaura studiju programmu studenti. Tādā veidā studenti tieši tiek iesaistīti 

zinātniski pētnieciskajā darbā. Zinātniskā darba tematika ienāk šo studentu studiju darbos. Kā 

atgriezeniskā saite zinātniskajam darbam ir mācību grāmatas un metodiskie materiāli, kas tiek 

sarakstīti, pētnieciskā darba rezultātā. Kā piemēru, var minēt zinātľu doktora A.Guseva sarakstītā 

metodiskā grāmata „Radošā procesa psiholoģija‖, kas tiek lietota kā mācību materiāls studiju 

programmā. 

 

3.3. Studējošo personības attīstība un iesaistīšana pētniecības projektos,  

prakses iespējas 

 

 Otrs virziens, kas ir saistīts ar akadēmiskā personāla jaunradi arī atstāj netiešu iespaidu uz 

studiju procesu, jo studenti tiek iepazīstināti ar konkrēta radošā darba jaunrades analīzi, jaunākajām 

metodēm un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Daţos gadījumos studenti arī tiek pieaicināti ar savu 

ieguldījumu palīdzēt izveidot kādu jaunrades darbu vai tā posmu, kas tiek iekļauts studiju procesa 

praktiskā darba ietvaros. 

 Jaunrades process pamatā balstās uz konkrētu radošo personību, tādēļ ļoti būtiski ir jau 

studiju procesa laikā veidot un attīstīt jauno speciālistu radošo potenciālu un patstāvīgu domāšanu, 

spējas stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus, kā arī   pilnveidot 

savu profesionālo kvalifikāciju. 
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 Jau pirmajā kursā studentiem tiek dota iespēja praksē iepazīties ar audiovizuālās jomas 

uzľēmumiem un atsevišķiem projektiem. Patlaban pēc studentu izvēles viľi dosies praksē uz 

Latvijas Televīziju, telekompāniju LNT, neatkarīgo producentu kompāniju „Screen Vision‖, Rīgas 

Kinostudiju, Cinevilla Studio vai sociālajiem interneta portāliem. Līdz ar to praktiski jebkuram 

studentam ir iespēja padziļināti iepazīt to audiovizuālās mākslas jomu, kas viľu vairāk interesē. Tik 

plašas prakses iespējas ir izdevies panākt ar mērķtiecīgu darbu un kontaktu dibināšanu starp 

vadošajiem nozares uzľēmumiem un augstskolu. 

 Prakses sadarbības līgumus skat. pielikumā Nr.9. 
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4.   Studējošie 
 

4.1.  Studējošo skaits programmā 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” tiek realizēta 

pirmo mācību gadu. Neraugoties uz to, salīdzinoši ar studējošo skaitu līdzīgās programmās citās 

augstskolās šajā studiju programmā mācās samērā liels skaits - 54 studenti.   40 studenti  mācās 

pilna laika dienas grupā un 14 studenti nepilna laika vakara grupā. 

 Pirmajā mācību gadā imatrikulēto skaits bija 42 dienas nodaļā un 15 vakara nodaļā. Kopā 57 

studenti. Eksmatrikulēto skaits pirmajā mācību gadā – 3 studenti. 

 

4.2. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Studējošo aptaujas ir viens no RIEBA administrācijas sadarbības veidiem ar studējošajiem, 

kuru mērķis ir studējošo iesaistīšana studiju procesa izvērtēšanā un pilnveidošanā. Studējošo 

aptaujas RISEBA notiek regulāri, divas reizes gadā, par visiem studiju kursiem. 

Studējošo aptauju katra studiju kursa beigās veic programmas vadība. Aptauju rezultātā tiek 

iegūta tieša atgriezeniskā informācija par studiju kursa kvalitāti, studējošo attieksmi, apmierinātību, 

izdales materiālu pietiekamību un atbilstību tēmas izklāstam. 

 Anketa sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ar piecu jautājumu palīdzību noskaidro katra 

studenta katra konkrēta studiju kursa satura vērtējumu. Otrā daļa ar astoľu jautājumu palīdzību 

noskaidro konkrētā mācībspēka vērtējumu. Trešā sadaļa ir veltīta studentu ieteikumiem brīvā formā 

par to kā uzlabot konkrētā studiju kursa apmācību procesu. 

Ar studējošo viedokļu apkopojumu programmas vadība iepazīstināja katru docētāju, kopā ar 

docētāju izanalizēja viľa darba vērtējumu, lai palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti.  

Turpmāk tiek atspoguļots fragments no studējošo aptaujas analīzes, kas balstās uz iegūto 

informāciju, anketējot studiju programmā studējošos par programmas ietvaros apgūto studiju kursu. 

  

Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Audiovizuālās tehnoloģijas” 

Par kursu „Audiovizuālās tehnoloģijas‖ aptaujas anketu aizpildīja 28 respondenti –1.kursa 

studējošie no dienas nodaļas.  

No aptaujātajiem studējošiem 58% kursa praktisko lietderību  ir vērtējuši kā augstu, 31% kā 

labu, un tikai 11% studējošo praktisko lietderību vērtē kā viduvēju. 

4.1. attēls      

 
 

 

Studiju kursa „Audiovizuālās tehnoloģijas‖ praktiskās lietderības vērtējums 

Praktiskā lietderība

augsta

laba

vidēja
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Kursa nozīmīgums programmas ietvaros novērtēts vēl augstāk -50% atzīst to kā ļoti 

nepieciešamu un 50% kā labu profesijas apguvē. 77% respondentu „Audiovizuālās tehnoloģijas‖ 

vērtē kā kursu ar augstu un labu novitātes saturu.  

Lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka kursa apjoms ir pietiekošs, taču vairāk kā 34% būtu gatavi 

to turpināt. Arī izdales materiālu kvalitāte tiek vērtēta kā augsta un laba (11 vērtējuši kā viduvēju, 

bet 4 kā zemu). 

Studējošie augstu novērtēja studiju kursa „Audiovizuālās tehnoloģijas‖ docētājas 

profesionalitāti, raksturojot viľu kā augsti kvalificētu vai labu speciālisti, kas izpaudās pasniedzējas 

erudīcijā, skaidrā un saprotamā mācību vielas izklāstā.  

81% docētājas erudīciju vērtē kā augstu, spēju mācību vielu izklāstīt saprotami kā augstu 

vērtē 73%, līdzīgi tiek vērtēta spēja radīt interesi savā priekšmetā un prasme uzturēt labu kontaktu 

ar studējošiem. 

 Iespēja uzdot jautājumus, diskutēt kā augsta tiek vērtēta 85% gadījumu, pārējie 15% to 

atzīst par labu. Ar augstāko vērtējumu (85%) studējošie atzīst pasniedzējas stāju un valodu. 

No visiem rādītājiem vismazāk augstākie vērtējumi (31%) ir iespējai sastapt mācībspēku 

ārpus nodarbībām, kas arī ir loģiski, jo pasniedzējs ir ārštata darbinieks.. 

Studējošie atzīmēja, ka kurss ir ļoti noderīgs, materiāla  izklāsts tiek papildināts ar 

piemēriem no reālās dzīves, no pasniedzējas darba pieredzes. 

Studentu komentāros izteikta vēlme palielināt praktisko nodarbību apjomu studiju kursa 

ietvaros. 

 

Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Lietišķā angļu valoda” 

Par kursu „Lietišķā angļu valoda‖ aptaujas anketu aizpildīja 22 respondenti – dienas nodaļas 

2. kursa studējošie.  

Kursa praktisko lietderību kā augstu un labu atzīst vairāk kā 75% respondentu. Arī kursa 

nozīmīgums profesijas apguvē vērtējumi  tikai augsti un labi.  

4.2. attēls      

 
 

Studiju kursa „Lietišķā angļu valoda‖ praktiskās lietderības vērtējums 

 

Aptaujas rezultāti par studiju kursu „Lietišķā angļu valoda‖ liecina, ka studējošo izpratnē 

kursā ir mazāk novitātes - nepilni 40% tā novitāti vērtē kā augstu, bet 35% kā labu, 25% kā 

viduvēju. 

75% studējošo docētājas erudīciju novērtē kā augstu, pārējie 25% – kā labu. Augsti rādītāji 

sasniegti prasmē nodibināt un uzturēt kontaktus ar studējošiem (augsti - 70%, pārējie – „labi‖); 

iespēja uzdot jautājumus, diskutēt -75% augsta, pasniedzējai ir laba stāja, izkopta valoda – 

Praktiskā lietderība

augsta

laba
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augstākais vērtējums 85%. 80% ar augstāko atzīmi vērtē informētību par mācībspēka prasībām, 

darbu vērtējumu, analīzi. 

 

Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Kultūras vēsture” 

Par kursu „Kultūras vēsture‖ aptaujas anketu aizpildīja 19 respondenti – dienas nodaļas 1. 

kursa studējošie.  

„Kultūras vēsture‖ kursa nepieciešamība profesionālajā sagatavotībā tiek galvenokārt vērtēta 

kā laba (68%)  vai augsta (21%), arī praktiskā lietderība un novitāte  atzīmēta līdzīgi. 

4.3. attēls      

 
 

Studiju kursa „Kultūras vēsture‖ praktiskās lietderības vērtējums 

 

Docētājas erudīcijas vērtējums ir augsts (58%), labs (37%), dominējot augstākajam 

vērtējumam (ir tikai 5% ‖ viduvēji‖), studējošo attieksme ir pozitīva gan pret vielas izklāsta 

saprotamību, gan spēju radīt interesi par priekšmetu, gan kontakta uzturēšanu starp studējošiem un 

pasniedzēju, gan iespēju diskutēt, saľemt sava darba vērtējumu u.c. 

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka studējošiem ir labs kontakts ar pasniedzēju, labi tiek 

nodrošināta atgriezeniskā saite. 

Piezīmēs studenti izsaka vēl vienmērīgāk sabalansēt informācijas apjomu semestra laikā. 

 

Studiju kursu vērtējums kopumā 

1. Praktiskā lietderība.  

Šajā jautājumā 80% studenti atzinuši studiju kursu lietderības līmeni par labu un augstu. 

To var uzskatīt par labu rezultātu, neraugoties uz to, ka pirmajā semestrī bija diezgan 

daudz vispārizglītojošu humanitāro studiju kursu, kas it kā nenes tiešu praktisku labumu, 

taču ir nepieciešama bāze jauno speciālistu radošā procesa organizēšanai un izpratnei. 

2. Nozīmīgums programmas ietvaros. 

Gluţi tāpat kā iepriekšējais, arī šis vērtējums 80% bija labs vai augsts.  

3. Izdales materiālu kvalitāte. 

Šis jautājums daţbrīd ir mulsinājis studentus, jo ne visos studiju kursos bija 

nepieciešami printēt izdales materiāli. Bieţi vien, metodiskie materiāli un obligātās 

literatūras fragmenti studentiem tika izsūtīti elektroniski. Praktiskajos studiju kursos 

bieţi vien arī šo materiālu bija visai maz. 7% šo pozīciju vispār nebija vērtējuši, tomēr 

66% ir atzinuši šos materiālus par labiem un augstu vērtējamiem. 

4. Novitāte. 

Šajā jautājumā studentu vērtējumi gandrīz vienlīdz ir sadalījušies starp augstu un 

viduvēju. It kā salīdzinoši daudz 28% novitātes līmeni ir vērtējuši kā viduvēju. Tas 

Praktiskā lietderība

augsta

laba

vidēja
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varētu būt izskaidrojams ar visai lielo vispārizglītojošo studiju kursu apjomu pirmajā 

mācību gadā. Šie studiju kursi (Filozofija, Estētika, Mākslas vēsture u.c.) pamatā balstās 

uz fundamentālām vēsturiskām vērtībām. Novitāti šajā gadījumā varētu gaidīt vienīgi no 

pasniegšanas metodēm, par ko arī tika veiktas pārrunas ar akadēmisko personālu. 

5. Kursa apjoma pietiekamība. 

Šis jautājums studentiem ne vienmēr ir precīzi atbildāms, jo vairāki studiju kursi pēc 

studiju programmas netieši turpinās nākamās pakāpes studiju kursos, kas it kā turpina 

iesākto, tikai jau jaunā līmenī. Kopumā, liela vērība sastādot programmu tikai veltīta 

tieši šim aspektam, lai papildinot viens otru, studiju kursi dotu pilnvērtīgu zināšanu 

kopumu jaunā speciālista profesionālajai attīstībai. Lielākā daļa (71%) studentu atzīst 

kursa apjoma pietiekamību par labu vai augstu. 

 

Mācībspēku vērtējums 

1. Erudīcija. 

Šajā jautājumā ir iegūts visaugstākais augsta (66%) un laba (29%) līmeľa vērtējums no 

visiem jautājumiem. Kopumā kā labs un augsts ir novērtēts 95% mācībspēku erudīcijas 

līmenis. Tas ir īpaši svarīgi, zinot, cik rūpīgi programmai tiek atlasīti labākie augstskolas 

pasniedzēji un profesionālās nozares speciālisti. Šis aspekts nodrošina studentu respektu 

un cieľu attiecībā pret akadēmisko personālu, kas neapšaubāmi veicina zinību apgūšanu. 

2. Saprotama mācību vielas pasniegšana. 

Šajā jautājumā studentu vērtējums arī kopumā ir pozitīvs. Labu un augstu vērtējumu ir 

saľēmuši 77% no mācībspēkiem. 

3. Spēj radīt interesi par priekšmetu. 

Arī šajā pozīcijā studentu vērtējums ir kopumā pozitīvs. 74% labs un augsts vērtējums, 

lai arī parādās visai augsts (18%) viduvējs vērtējums. Šos rezultātus varētu iespaidot 

studiju kurss Filozofijā, kurā studentiem nebija izveidojies pietiekoši saistošs kontakts ar 

pasniedzēju. Šī situācija tika pārrunāta gan ar studentiem, gan pasniedzēju. 

4. Prot uzturēt labu kontaktu ar pasniedzēju. 

Neraugoties uz iepriekšteikto, šajā pozīcijā kopumā vērtējums ir labs un augsts (82%). 

5. Studentiem ir iespējams nodarbību laikā uzdot jautājumus un diskutēt. 

Šajā pozīcijā ir otrs labākais rezultāts, jo par augstu un labu to ir novērtējuši 94% no 

visiem studentiem. Tas nozīmē, ka studentiem ir patiesa interese par pasniedzamajiem 

priekšmetiem un viľi labprāt komunicē ar saviem pasniedzējiem. 

6. Studenti ir savlaicīgi informēti par mācībspēka prasībām. 

Arī šajā jautājumā šķiet, ka viss ir kārtībā. No pasniedzējiem iepriekš tiek prasīts 

sagatavot gan studiju kursa aprakstu un mācību plāni, gan paredzamos pārbaudījumus un 

to vērtēšanas principus. Ar šiem materiāliem pirms studiju kursa tiek iepazīstināti arī 

studenti. Vērtējums  - 85% labs un augsts. 

7. Ir laba stāja un izkopta valoda. 

Ar stāju un valodu mācībspēkiem ir viss kārtībā, jo labi un augstu vērtējumi ir saľemti 

89% gadījumos. 

8. Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku ārpus  nodarbībām. 

Šajā jautājumā studentu vērtējums ir samērā vienmērīgi sadalījies starp augstu un 

viduvēju. 10% šo pozīciju pat nav vērtējuši. Tas ir saistīts ar to, ka lielākā daļa praktisko 

studiju kursu pasniedzēji nav RISEBA mācībspēki. Tie ir augstas raudzes speciālisti no 

profesionālās vides. Līdz ar to viľi samērā maz uzturas augstskolā un ir retāk sastopami 

ārpus nodarbībām. Protams, studiju plānā paredzētais konsultāciju apjoms tiek 

nodrošināts. 

Aptaujas materiāli pieejami Sociālās komunikācijas katedrā. 
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4.3.    Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
    Profesionālās bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” studiju 

procesa gaitā pastāvīgi tiek kontrolēta studiju kvalitāte.  Liela nozīme šīs kvalitātes uzlabošanā ir 

pašiem studentiem un viľu aktivitātei.  

 Vienlaicīgi ar studentu aptaujām, kurās iezīmējas kā pozitīvās tā negatīvās tendences studiju 

gaitā, regulāri tiek organizētas arī studentu grupu sanāksmes, kuras vada studiju programmas 

direktors. Tajās studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa turpmāko attīstību, jauniem studiju 

kursiem un akadēmisko personālu. Sanāksmēs studenti tiek iztaujāti par tā brīţa studiju procesa 

kvalitāti un studiju organizatoriskajām problēmām. Šajās sanāksmēs piedalās arī attiecīgas nodaļas 

metodiķes. Daţreiz tiek uzaicināti arī mācībspēku pārstāvji. Sapulcēs iegūtā informācija tiek 

apkopota un analizēta.  

Gan uz anketēšanas gan studentu grupu sanāksmju materiālu bāzes tiek veiktas operatīvas 

korekcijas gan studiju saturā, gan pasniegšanas formā. Vienā gadījumā pēc pirmā semestra beigām 

ir ticis nomainīts Foto mākslas pamatu pasniedzējs. 

Arī Programmu Padomē ir ievēlēts pa vienam studentu pārstāvim no katras grupas. Padomes 

sanāksmēs tiek uzklausīts studentu viedoklis par problēmjautājumiem. Studentu pārstāvji piedalās 

arī Programmu Padomes lēmumu pieľemšanā attiecībā pret izmaiľām studiju programmā. 

 Programmu padomes un studējošo sanāksmju protokoli pieejami Sociālās komunikācijas 

katedrā. 
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5.  Studiju programmas rezultāti 

 
5.1. Studentu darba kvalitāte 

 
  Profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” tiek realizēta  

kopš 2009.gada septembra, tādēļ būtu pāragri izteikt kādus vispārināmus secinājumus par studentu 

darba kvalitāti un atbilstību studiju līmenim. Neraugoties uz to daţas tendences būtu jau minamas. 

 Programmas direktora līmenī studiju procesa gaitā notiek nemitīga komunikācija ar 

akadēmisko personālu par studentu darba kvalitāti. Līdz šim praktiski no visiem desmit 

pasniedzējiem, kas ir strādājuši ar studentiem, ir saľemtas visnotaļ pozitīvas atsauksmes, uzsverot 

to radošo pieeju un aktivitāti. 

 Arī pirmā semestra mācību darba rezultāti, kopumā ir vērtējami pozitīvi. Absolūti vidējais 

sekmju vērtējums pēc pirmā semestra ir 7,08 balles. Vispārizglītojošos studiju kursos vidējais gala 

vērtējums ir 6,84 balles, profesionālās ievirzes studiju kursos – 7,38 balles. 

 Pēc pirmā semestra sesijas procentuāli vidējais sekmīgi studiju kursus nokārtojošo studentu 

skaits ir 91,5 %. 

 Par studiju programmas absolventiem vēl nav runāt nav pamata, jo tādu vēl nav. Pirmie 

absolventi studiju programmas ietvaros paredzēti 2013.gadā. 

 

5.2. Programmas reputācija 

 

Tā kā studiju programma ir tikko uzsākusi savu darbību, un studenti ir tikai pašā apmācību 

ceļa sākumā, ir pāragri runāt par kādiem īpašiem studentu sasniegumiem. Divas studentu grupas 

2009.gadā piedalījās starptautiskajā konkursā "Global Innovation Tournament", veidojot inovatīva 

rakstura videofilmiľas. Vienas grupas darbs konkursa Latvijas posma vērtējumā tika izvirzīts 

nākamajam - starptautiskajam konkursa etapam. 

 Būtisks rādītājs studiju programmas reputācijai ir studentu uzľemšanas un student skaita 

dinamikas rezultāti. Programma tika licencēta 2009.maija mēnesī tikai divus mēnešus pirms rudens 

uzľemšanas sākuma, līdz ar to, augstskolu studiju programmu reklamēšanas efektīvākais laiks bija 

jau nokavēts. Neraugoties uz to, jau pirmajā programmas gadā rudenī tika imatrikulēti 42 bet 

ziemas uzľemšanā vēl 15 studenti. Salīdzinoši var minēt, ka RISEBA studiju programmas tuvākais 

konkurents - Latvijas Kultūras akadēmija šajā nozarē vidēji vienā mācību gadā bakalaura 

programmā imatrikulē ap 15 studentus (pie kam, uzľemšana nenotiek katru gadu). Eksmatrikulēti 

RISEBA studiju programmas pirmajā mācību gadā uz 2010.gada 1.martu ir tikai 3 studenti, kas nav 

vērtējams, kā liels atbirums priekš pirmā studiju gada. Divi no šiem eksmatrikulētajiem, studijas 

pameta nevis sekmju, bet gan materiāla rakstura problēmu dēļ. 

 Nozīmīga tendence RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas studiju programmas reputācijā 

ir arī fakts, ka īsā laika posmā studiju programmas vadībai izdevās panākt plašu sadarbības līgumu 

noslēgšanu ar nozares lielākajiem uzľēmumiem – Latvijas Televīziju un Telekompāniju LNT. 

RISEBA 2010.gada sākumā tika uzaicināta kļūt  par vienu no dibinātājiem Latvijas Kino raţotāju 

asociācijai, sadarbībā ar lielākajiem Latvijas kino veidotājiem – Rīgas Kinostudiju un Cinevilla 

Studio. Šie sadarbības ţesti, neapšaubāmi norāda uz strauji augošo RISEBA Audiovizuālās mediju 

mākslas studiju programmas reputāciju nozares profesionālajās aprindās.  

 Programmas reputāciju, bez šaubām, nosaka arī nozares vadošo speciālistu piekrišana veikt 

akadēmisko darbu šajā programmā. Pieaicinātā akadēmiskā personāla līmeni apliecina gan daţāda 

rakstura nozares uzľēmumu un pārraudzības institūciju (Latvijas Televīzijas un NRTP) balvas, gan 

augstākā Latvijas kino nozares konkursa ―Lielā Kristapa‖ balvas, gan laureātu nopelni daţādos 

starptautiskos audiovizuālo darbu konkursos un skatēs. 

 Studiju programmu vada bijušais Latvijas sabiedriskās televīzijas ģenerāldirektors, kuram ir 

vairāk nekā divdesmit piecu darba gadu stāţs un profesionālā reputācija audiovizuālajā nozarē.  
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6. Studiju programmas attīstības plāns 

 
 Liela nozīme studiju procesa kvalitatīvai norisei ir saistīta ar mūsdienīgas un pietiekamas 

materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu. Lai arī šobrīd tā ir pietiekama, lai nodrošinātu studiju 

procesu, ir nepārtraukti jāseko jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem audiovizuālajā jomā un 

pakāpeniski jāatjauno RISEBA tehnoloģisko parku. Jau tuvākajā nākotnē ir plānots izbūvēt jaunu, 

daudz plašāku mediju apmācību centru, kas varētu nodrošināt studiju procesu un vienlaicīgi, kļūtu 

par Latvijā populāru audiovizuālās jomas aktivitāšu norises vietu. Tajā regulāri varētu realizēt 

daţādus filmēšanas, video apstrādes projektus, organizēt video instalācijas, teātra izrādes, radošās 

izstādes un filmu skates. Centrā pamatā darbotos RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura 

un maģistra studiju programmu studenti. Lai paaugstinātu mediju centra mākslinieciskās darbības 

kvalitāti, tajā tiks aicināti piedalīties arī spējīgākie RISEBA studiju programmas absolventi. Mediju 

centrs varētu jau mācību procesa laikā piesaistīt jaunos topošos speciālistus profesionālajai videi un 

sniegt tiem nepieciešamo publicitāti. 

Audiovizuālo mediju mākslas bakalaura studiju programma jau šobrīd ir uzsākusi  

veiksmīgu sadarbību ar ārvalstu vieslektoriem, studiju kursu nodrošināšanā. Turpmāk ir plānota 

pakāpeniska šo vieslektoru skaita palielināšana, jo tas būtiski paplašina studentu zināšanas par 

daţādām pasaules audiovizuālās jomas specifikām (ASV, Eiropa, Krievija). Vieslektoru 

priekšrocība ir ne tikai viľu teorētiskās zināšanas, bet galvenokārt, viľu praktiskā pieredze. Augsts 

ranga ārvalstu speciālistu piesaistīšana paaugstina arī programmas reputāciju un dod priekšrocības 

konkurences apstākļos.  

 Kā nākamais solis studiju programma plāno dibināt gan vietējos, gan starptautiskos sakarus 

ar līdzīga rakstura programmām respektablās augstskolās gan veicot akadēmiskā personāla 

apmaiľas, gan iesaistot studentus daţāda rakstura apmaiľas programmās.  

 Studiju programma ar savu akadēmisko un studentu potenciālu, varētu iesaistīties arī 

daţādos starptautiskos audiovizuālās jomas projektos, tādā veidā atbalstot RISEBA virzību uz 

aizvien ciešāku starptautisko sadarbību. 
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1.pielikums 

Studiju programmas studiju kursu apraksti 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filozofija 

Estētika 

Latvijas kultūras vēsture  

Mākslas vēsture un teorija 

Komercdarbība  

Lietišķā angļu valoda  

Pētnieciskais darbs 

 

                                     Nozares teorētiskie pamatkursi 

 

Teātra vēstures pamati 

Kino un televīzijas vēsture 

Kostīmu un modes vēsture 

Mūsdienu audiovizuālie mediji 

Radošā procesa psiholoģija  

Audiovizuālās tehnoloģijas 

Televīzijas un kino dramaturģija 

Mūzika komunikācijā  

Reklāmas psiholoģija  

Vadībzinības  

Dokumentālā kino estētika 

Komercdarbības tiesiskie aspekti  

Radošā darba analīze un kritika 

Multimediji 

Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes  

Krāsu psiholoģija 

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 
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                              Nozares profesionālās specializācijas kursi 

 

Televīzijas un kino producēšana 1 

Televīzijas un kino producēšana 2 

Televīzijas un kino producēšana 3 

Televīzijas un kino producēšana 4 

Televīzijas reţija1 

Televīzijas reţija2 

Televīzijas reţija3 

Televīzijas operatora darbs 1 

            Televīzijas operatora darbs 2  

            Televīzijas operatora darbs 3 

            Scenārija veidošana 1  

            Scenārija veidošana 2 

            Scenārija veidošana 3 

            Scenārija veidošana 4 
             Kompozīcijas pamati 
             Literatūras vēsture un teorija 
            Televīzijas adaptācijas 

            Mākslas menedţments 

            Televīzijas raţošanas tehnoloģija 

            Foto mākslas pamati  

            Aktiermeistarība 

            Pasākuma scenārija veidošana  

            Reţisora darbs ar aktieri 

            Sadarbība ar scenogrāfu 

            Televīzijas ţurnālistikas pamati  

            Komercfoto 

            Audiovizuālās montāţas pamati 

            Apgaismošanas principi 

            Apgaismotāja darbs 

            Skaľu reţija 

            Datorgrafikas pamati 

            Grāmatvedība 

            Projektu vadība 

            Krīzes menedţments 

            Sabiedriskās attiecības un masu mediji  

 
                                                 Brīvās izvēles kursi 

 

            Svešvaloda (otrā) – franču vai itāļu, spāľu, vācu, krievu 
             Reklāmu veidošana  
            Televīzijas programmu vadīšana 

            Televīzijas ziľu ţurnālistika 

            Foto ţurnālistika 

            Kino tehnoloģijas 

            Radošās iztēles attīstība 

            Digitālā montāţa 

            Videomākslas pamati 
             Publiskās uzstāšanās tehnika 
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Kursa nosaukums:    FILOZOFIJA 

Kursa kods:    FIL31000 

Kursa daļa::      Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:                                Filozofija 

Zinātnes apakšnozare:  Filozofijas vēsture 

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

                                  Lekcijas:   14 stundas 

 Semināri:    4 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

                                  Konsultācijas:                            2 stundas 

                                  Kontroldarbs:                             2 stundas 

                                  Eksāmens:                                  2 stundas  

 

Kursa autore: Mg.pol.sc. Vineta Kantāne 
 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par filozofiju, meklējot saikni ar 

katra individuālo cilvēka pasaules uzskatu sistēmu. Sniegt studentiem priekšstatu par 

filozofijas un komunikāciju zinātnes saskares punktiem, veidot aktīvu, inteliģentu 

personību, kura nākotnē spētu savā profesionālajā vidē ģenerēt idejas, izmantojot 

filozofiskās domāšanas specifiku. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• Studenti iegūtu plašāku priekšstatu par kultūrvidē notiekošajiem procesiem. 

• Sekmētu pasaules uzskata veidošanos tā, lai veidotos radoša personība. 

• Orientētos filozofijas pamatkoncepcijās, prastu izklāstīt un pielietot to galvenās 

nostādnes. 

• Iepazītu filozofiskās un vispārējas teorētiskās domāšanas metodes, 

terminoloģiju un argumentācijas paľēmienu iemaľas to lietošanā. 

• Prastu analizēt filozofisku tekstu, izklāstīt tā saturu, argumentēti diskutēt par 

tekstā apspriesto problemātiku. 

• Apgūtu zināšanas par publisko attiecību saikni ar filozofiju. 

• Attīstītu spriestspējas un veicinātu jaunrades spējas 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas kultūras vēsturē, vēsturē, literatūrā. 
 

Kursa saturs: 

1. Filozofijas jēdziens, tās saturs un funkcijas.  

2. Pasaules filozofijas vēsture kā ceļš uz filozofiju. 

3. Filozofija kā zinātne. 

4. Filozofijas attīstības avoti. 

5. Filozofijas - reliģijas - zinātnes lomu attiecību konteksts. 

6. Klasiskā filozofija. 

7. Mūsdienu domāšanas attīstības perspektīva 
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8. Domāšana, spriešana un loģika. 

9. Brīvība un brīva griba. 

10. Filozofija un pasaule. 

11. Filozofija un cilvēks – sevis apliecināšana. 

12. Filozofija un jaunrades iespējas. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Kūle M, Kūlis R. Filosofija., R.,1996. 

2. Blekbērns S. Neatvairāms ievads folozofijā. R.2007. 

3. Filosofijas vēsture : no antīkās pasaules līdz mūsdienām / K.Deliuss, M.Gatcemeiers 

u.c. ; no vācu val. tulk. S.Meţinska, I.Ijabs. - Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2006. 

4. Airaksinens T. Filosofijas pamati vidusskolai. R.,2001. vai 2007. 

5. Apsalons E.,Apsīte L., Laizāns P., Rozenvalds J., Semane T., Vilnīte O. Antīkā un 

viduslaiku filozofija.,1997. 

6. Apsīte L., Ķīlis R., Lasmane S., Rozenvalds J., Semane T., Vilnīte O., Rietumeiropas 

filozofija 14.-18.gs.,R.,2000. 

7. Cooper D.E. World Philosophies. An Historical Introduction. Oxford, UK, 2003.  

8. Pojman L. Classics of  Philosophy. N.-Y., Oxford, 2003. 

9. Kunzmann P., Burkard F.-P., Wiedemann F. Dtv – Atlas Philosophie. München, 2002. 

 

Papildliteratūra: 

1. Gorders J. Sofijas pasaule.R.,1994. 

2. Ideju vārdnīca., R., 1999.  
 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), referāta, praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming‖), konsultācijām, kontroldarba un noslēgumā – 

rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 
 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, referāts, pārbaudes darbi, kontroldarbs, gala eksāmens. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
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 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija),  

nodarbību apmeklētība      8  15% 

līdzdalība semināros (students lekcijas gaitā vai  

īsā pārbaudes darbā pierāda, ka pirms nodarbības  

sagatavojis doto materiālu)     4  15% 

 kontroldarbs       1  20% 

referāts        1  20% 

eksāmens       1  30% 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  24.08.2009 
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Kursa nosaukums:    ESTĒTIKA 

Kursa kods:    EST31000 

Kursa daļa::      Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:                                Filozofija 

Zinātnes apakšnozare:  Estētika un mākslas filozofija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   16 stundas 

 Semināri:   4 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

                                  Konsultācijas:                           2 stundas 

                                  Eksāmens:                                 2 stundas  

 

Kursa autore: Dr.sc.soc. Guna Matule 

 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par estētiku.  Sniegt studentiem 

priekšstatu par estētikas nozīmi komunikācijā. Meklēt saikni ar katra individuālo cilvēka 

pasaules vērtību sistēmu. Veidot analītiskas iemaľas radošajā darbā. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• Studenti iegūtu priekšstatu par estētikas apziľas rašanos. 

• Sniegt izpratni par estētikas būtību. 

• Sekmētu radoša personības estētisko uzskatu formulēšanos.. 

• Prastu analizēt filozofisku tekstu, izklāstīt tā saturu, argumentēti diskutēt par 

tekstā apspriesto problemātiku. 

• Apgūtu zināšanas par publisko attiecību saikni ar estētiku. 

• Attīstītu analītiskās spējas un veicinātu jaunradei 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas kultūras vēsturē, vēsturē, literatūrā.  

 

Kursa saturs: 

          1.  Estētika un estētiskā būtība.  

2. Antīkās estētikas galvenie posmi. 

3. Aristoteļa un Platona uzskati par skaisto 

4. Viduslaiku estētika. Askētisma princips. 

5. Renesanses estētika kontekstā ar antīko kultūru. 

6. Klasicisms un agrīnais Apgaismības periods. 

7. Romantisma estētika. 

8. Vācu klasiskā ideālisma estētika. (I.Kants, G.V. Hēgelis) 

9. Māksla un estētika. 

10. Mūsdienu estētiskās vērtības. 

 

Ieteicamā literatūra: 
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1. I.Celma, J.Fedosejeva Estētika, R. 2000. 

2. Grāmata. 1990. Nr.1, Fragmenti no Aurēlija atzīšanās.1995 Nr.8 R 

3. A.Rubenis  Visas grāmatas kultūras vēsturē, R. 2001. 

4. Antīkā pasaule Latvijā, R. 1998.  

5. Cooper D.E. World Philosophies. An Historical Introduction. Oxford, UK, 2003.  

      6.  Burckhardt J,  Reflections oh History. Indianpolis, 1997 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem, konsultācijām un 

noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, referāts, pārbaudes darbi, kontroldarbs, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 

 Novērtēšanas forma:                                Skaits:         Īpatsvars: 

patstāvīgais darbs grupās                             6  20% 

aktivitāte un dalība nodarbībās un pārbaudes darbi                       3  20% 

 referāts         1  20% 

eksāmens        1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  20.03.2009 
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Kursa nosaukums:    LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTURE 

Kursa kods:    LRK31300 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:                               Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

  Lekcijas:   20 stundas 

 Semināri:   4 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

                                  Konsultācijas:                           2 stundas 

                                  Ieskaite:                                     2 stundas 

 

Kursa autore: Dr.sc.soc. Guna Matule 

 

Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar Latvijas kultūras mantojumu un tā saistību ar 

mūsdienām, dot priekšstatu par kultūru kā vērtīgu iedvesmas avotu reklāmas jomā,  rosināt 

interesēties par kultūras dzīvi, izglītot sevi, kļūt par savas zemes un tautas patriotu  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

1. Iepazīties un padziļināt zināšanas par Latvijas un latviešu kultūras mantojumu. 

2. Attīstīt spēju spriest par kultūras parādībām, tās salīdzināt, analizēt, saskatīt attīstības 

tendences. 

3. Apgūt prasmi kultūras projektu ideju izstrādē,  kultūras parādību atspoguļošanā. 

4. Iemācīties izmantot latviešu kultūras mantojumu jaunradē.  

5. Radīt vajadzību nepārtraukti patstāvīgi interesēties par kultūru, sevi izglītot, 

pilnveidot, gūt baudu no kultūras patērēšanas, rosināt uz jaunradi. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

1. Kultūras jēdziens. Vissenākie Latvijas iedzīvotāji, liecības par to kultūru. 

Baltu ciltis, baltu kultūras attīstība.. 

2. Lībieši – Latvijas pamatiedzīvotāji. Lībiešu valodas pētījumi. Lībiešu kultūras 

mantojums. 

3. Latviešu antropoloģija, nacionālās īpatnības un to ietekme uz sabiedrisko 

attiecību veidošanu . 

4. Mitoloģija un folklora. 

5. Dievturība kā latviskā reliģija. 

6. Grāmatniecība attīstība Latvijā. Rokrakstu literatūra. 

7. Ernsts Gliks un Bībeles tulkojums. E.Glika loma izglītības attīstībā. 

8. Teātra attīstība Latvijā. 

9. Kino un foto attīstība Latvijā 
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10. Arhitektūras attīstība 

11. Māksla Latvijā. 

12. Latvijas mūzikas attīstība 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Avotiľa A., Blūma D. u.c. Latvijas kultūras vēsture. R.,2004. 

2. Sarma I. Latvijas kultūras vēsture. R.,2003 

3. Lapiľa M. Latvijas kultūras vēsture. 20.gs 40.-80. gadi. R.,2002. 

4. Latvijas kultūras vēsture/ lekciju konspekts. R.,RTU, 1995. 

5. Johansons A.Latvijas kultūras vēsture 1710.-1800. Stokholma, 1975. 

6. Mākslas vēsture : 3 sēj. / V.Purvīša red. 1934.-1936. 

 

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta kultūras 

parādību  prezentācijai. Plānoti muzeju un speciālu pasākumu apmeklēšana, kā arī viesu 

uzaicināšana uz nodarbībām. Jebkura nodarbība ir interaktīva. Padziļinātai patstāvīgai 

jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, vizuālie materiāli, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, rakstiska 

ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                  Skaits:         Īpatsvars: 

Testi, kontroldarbi          3  20% 

Patstāvīgie mājas darbi      3  40% 

Ieskaite       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

Aktualizēts:  24.08.2009. 
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Kursa nosaukums:              MĀKSLAS  VĒSTURE UN TEORIJA 

Kursa kods:    ART31000 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1., 2. 

Zinātnes nozare:                               Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

              Lekcijas:       40 stundas 

   Semināri:       8 stundas 

                                    Praktiskās nodarbības:     8 stundas 

                                    Konsultācijas:                            4 stundas 

                                    Ieskaite:                                      2 stundas 

                          Eksāmens:       2 stundas 

 

   Kursa autors:  Jānis Borgs 

 

Kursa mērķis: Iepazīties ar cilvēka radītajām mākslas vērtībām no vissenākajiem laikiem 

līdz mūsu dienām. Izprast mākslas virzienu un stilu rašanās, nomaiľas un pēctecības 

likumsakarības, to ietekmējošos faktorus un nozīmi cilvēka apziľas attīstības procesā. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

1. Sniegt zināšanas par  pasaules mākslas galveno periodu, virzienu, stilu un to 

spilgtākajiem pārstāvjiem pagātnē un šodien  

2. Attīstīt spēju spriest par kultūras parādībām, tās salīdzināt, analizēt, saskatīt attīstības 

tendences.. 

Iemācīties izmantot kultūras mantojumu jaunu māksliniecisko tēlu veidošanā.  

Radīt vajadzību nepārtraukti patstāvīgi interesēties par kultūru, sevi izglītot, 

pilnveidot, gūt baudu no kultūras patērēšanas, rosināt uz jaunradi. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

1.  Pirmatnējās mākslas rašanās. 

2.  Senā Divupe un  tās atspoguļojums Babilonā. 

3  Ēģipte, Mezopotāmija, Krēta- mitoloģiskā domāšana. 

4 .Grieķija. Aizsākums pašapziľai. Romas māksla. 

5. Katakombu kultūra, kristietības aizsākumi 

6..Protorenesance. Trīs Atmodas posmi. 

7. Baroks. 

 8.Rokoko. 

 9.Klasicisms. 

 10.Urbānisms un 19.gs. vadošās tendences. 

 11.Daţādu māksliniecisko tehniku rašanās un attīstība. 

12. Latviešu mākslas vēsture un mūsdienu māksla. 
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13. Mūsdienu modernā māksla.  

14. Instalācijas, multimediju produkti. 

15. Mākslas darbu ―citātu‖ atpazīšanu ―kičā‖, reklāmās, instalācijās, u.c 

16. Klasiskās mākslas attīstības tendencēm un perspektīvām mūsdienās. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Gombrich E.H. Mākslas vēsture. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. 

2. Maikls Dţ. Gelbs. Domā kā Leonardo da Vinči. Rīga: Jumava, 2006. 

3. Lapiľa M. Latvijas kultūras vēsture. 20.gs 40.-80. gadi. R.,2002. 

4. Latviešu mākslinieku teorētiskie raksti. R., Neputns, 2002. 

5. WalterI.F., et al. Art of the 20th Century. 2 volumes. Kōln, Benedikt 

Taschen Vrl., 1998. 

6. Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 3 sēj. Rīga, Latvijas 

Enciklopēdija, 1995.-2000. 

7. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 3 sēj. R., Zvaigzne ABC, 

1998.-2000. 

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas 

nodarbības. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta 

mākslas darbu izpētei un analīzei. Plānoti muzeju un speciālu pasākumu 

apmeklēšana. Padziļinātai patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti 

patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, 

rakstiska ieskaite un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem 

pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

testi, kontroldarbi        6  20% 

patstāvīgie mājas darbi    6  20% 

ieskaite                                                       1                   20% 

eksāmens                1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    KOMERCDARBĪBA 

Kursa kods:    BUS31000 

Kursa daļa::     Obligātā A DAĻA  

Studiju gads:    2. 

Semestris:    3. 

Zinātnes nozare   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas :    16 stundas 

Praktiskās nodarbības:  14 stundas 

Eksāmens:                                  2 stundas 

 

Kursa autori: Dr.oec., asoc.prof.  Irina Kuzmina, Mg.oec. Jānis Vanags 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par komercdarbības 

ekonomiskajiem aspektiem. 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

 iegūt priekšstatu par uzľēmējdarbības lomu Latvijas ekonomikā un par Latvijas 

uzľēmējdarbības attīstības pamat tendencēm; 

 iegūt priekšstatu par uzľēmējdarbības funkcionēšanas nosacījumiem un uzľēmējdarbības 

procesa būtību; 

 prast  izvērtēt nepieciešamos uzľēmējdarbības resursus; 

 iegūt iemaľas biznesa plāna sastādīšanā jauna uzľēmuma atvēršanai. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: komerctiesības 

 

Kursa saturs: 

1. Mazais bizness – mūsdienu ekonomikas pamats. 

2. Komercdarbības būtība. 

3. Komercdarbības sfēru raksturojums un attīstība. 

4. Komercdarbības resursi. 

5. Komercdarbības organizatoriskās formas. 

6. Jauna uzľēmuma radīšana. 

7. Biznesa plāns jauna biznesa radīšanai (ģenerēšana un biznesa ideju novērtēšana). 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Rurāne M. Raţošana. - R.: Turība, 2003. – 125 lpp. 

2. Rurāne M. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana. - R.: Turība, 2002. - 336 lpp. 

3. Slavinska I. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole. - R: Turība, 2003.– 168 lpp. 

4. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Изд для вузов: 6 изд. - М.: Изд корп Дашков 

и К, 2003. - 504 с. 

    

Papildliteratūra: 

1. Ahenbahs J., Beļčikovs J. Uzľēmējdarbība tirdzniecībā. - R.: Vaidelote, 1999. 
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2. Komerlikums. Komercķīlas likums. Koncernu likums ar skaidrojumiem. - R.:  Tiesu Namu 

Aģentūra, 2000. – 224 lpp. 

3. Oļevskis G., Kuzmina I. Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta nepieciešamība tā attīstībai. 

Lekcijas konspekts. - R.: LU, 1997. 

4. Бэнгз Д. Руководство по составлению бизнес-плана. М.: Финпресс, 1998. 

5. Горфинкель В. Предпринимательство. М.: Дело, 2001. – 640 с. 

6. Медынский В.Г., Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство. М.: Юнити, 2002. 

7. Пивоваров К. Бизнес-планирование: 3 изд. M.: ИТК Дашков и Ко, 2002. 

8. Попов В. Сборник бизнес-планов деловых ситуаций с рекомендациями и 

комментариями: 4 изд. M.: КноРус, 2003. 

9. Сиполис Николас К. Управление малым бизнесом. М.: Дело, 1997. – 672 с. 

10. Enterpreneurship: A Contemporery Approach. Donald F.Kuratko, 1999. 

11. Enterpreneurship. Starting. Developing and Managing a New Enterprise. Robert D. Hisrich, 

Michael P.Peters. USA. Boston, 2001. 

12. Small Firms and Economic Development in Developed and Transsition Economies: A Reader: 

Edited by David A.Kirby and Anna Watson University of Surrey, UK. London: Ashgate, 2003. 

- 206 p. 

13. www.csb.lv 

14. www.em.gov.lv 

15. www.lursoft.lv 

 

Studiju metodes:  

Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju analīzes, atklātas diskusijas, patstāvīgs darbs, 

uzdevumu rēķināšana, eksāmens. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: patstāvīgais darbs, kontroldarbs, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 

 Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars:  

kontroldarbs   1  20% 

      mājas uzdevumi un darbu   

    mutiskās vai rakstiskas pārbaude  1  20% 

     patstāvīgs darbs              1  20% 

     prezentācija    1  20% 

     eksāmens               1  20% 

 

Mācību valodas: latviešu, krievu. 

 

Aktualizēts:  12.10.2009. 

 

 

 

 

  

http://www.csb.lv/
http://www.em.gov.lv/
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Kursa nosaukums:    LIETIŠĶĀ ANGĻU VALODA 

Kursa kods:    ENG31010  

Kursa daļa::       Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:    1.,2. 

Semestris:    1., 2., 3. 

Zinātnes nozare:                                Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare:  Lietišķā valodniecība 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 01. Septembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 6 kredītpunktiem (vai 9 ECTS). To veido 96 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Praktiskās nodarbības:  84 stundas 

Konsultācijas:   6 stundas 

Ieskaite    2 stundas 

Eksāmeni:   4 stundas 

 

Kursa autore: Mg.hrm. Inga Seikstule 

 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni par angļu valodu kā līdzekli informācijas 

iegūšanai un zināšanu paplašināšanai savā specialitātē.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• paplašinātu savu vārdu krājumu speciālajā terminoloģijā; 

• apgūtu vārdkopas un idiomātiskus izteicienus un to lietojumu atbilstoši angļu 

valodas gramatikas likumiem, kā arī kontekstam un teksta stilam; 

• pilnveidotu rakstiskās un mutiskās valodas un komunikatīvās kompetences, 

izskauţot kļūdas, kas traucētu saziľas procesu vai radītu aplamu iespaidu; 

• pilnveidotu prasmi uzstāties auditorijas priekšā, runājot angļu valodā; 

• gūtu ieskatu ar specialitāti saistītos jautājumos, gatavojoties un piedaloties 

angļu valodas nodarbībās; 

• spētu piedalīties diskusijās, apsprieţot ar specialitāti saistītus jautājumus 

angļu valodā; 

• iepazītu daudzkultūru pasauli un apgūtu prasmi ar izpratni un iecietību 

uztvert citādību; 

• apgūtu informācijas atrašanas veidus un paľēmienus; 

• sagatavotos patstāvīgai sevis pilnveidošanai turpmākajā dzīvē. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas un prasmes angļu valodā 

 

Kursa saturs:  
1. business communication (job interviews, employment) 

2. Business ethics. 

3. Mass media.  

4. Marketing.  

5. Advertising. 

6. telecommunication 

7. Culture issues. 
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8. Audiovisual production. 

9. Directing. 

10. Camera. 

11. Sreenwriting. 

12. Price and distribution. 

13. Promotions and promotional mix. 

14. Copywriting. 

15. Editing. 

16. Transmiting. 

17. Presentations. 

18. Pitching. 

19. Persuasion. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Cotton, D., Fawley, D., Kent, S., Market Leader.-Longman,( Inetrmeidate)  2005, 

(Upper-Intermediate) 2006 

2. Public Relations in Practice.-Cogan Page, 2003. 

3. Berger, W., Advertising Today.-Phaidon, 2001.  

 

Papildliteratūra: 

1. Oxford Business English Dictionary.-Oxford University Press, 2005. 

2. Longman Business English Dictionary.-Pearson Education Limited, 2000. 

3. The Business Intermediate.-Macmillan Publishers Limited, 2007. 

4. Byrne, T., English File Business.-Oxford University Press, 2003. 

5. Mascull, B. Business Vocabulary in Use.-Cambridge University Press, 2004.  

6. Seitel, F.P., The Practice of Public Relations.-Pearson Prentice Hall, 2004. 

7. Mooij, M. de, Consumer behavior and culture.-Sage Publications, 2004. 

8. Discussions A-Z Intermediate.-Cambridge University Press, 1997. 

9. Powell, M. New Business Matters.-Language Teaching Publications, 2004. 

10. Wilmshurst, J.M. The Fundamentals of Advertising.-Butterworth Heinemann, 1999.  

www.aboutpublicrelations.net      

www.advertising.about.com      

www.business-english-training.com     

www.effective-public-speaking.com  

www.journalismnet.com/pr  

www.mapnp.org/library/pblc_rel/pblc_rel.htm    

www.marketingpower.com/mg-dictionary-view2618.php  

www.prssa.org    

    

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no praktiskajām nodarbībām (valodas prasmju uzlabošana, situāciju 

analīze, testi, diskusijas, komentāri, prezentācijas), konsultācijām un noslēgumā –  eksāmena.  

Studiju kursā akcents ir uz patstāvīgu darbu un zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu izdrukas); 

 vizuālie uzskates materiāli (attēli, video un audio ieraksti u.tml.) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

http://www.aboutpublicrelations.net/
http://www.advertising.about.com/
http://www.business-english-training.com/
http://www.effective-public-speaking.com/
http://www.journalismnet.com/pr
http://www.mapnp.org/library/pblc_rel/pblc_rel.htm
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view2618.php
http://www.prssa.org/


© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

93 

 

Kontroles formas: mājas darbs ar prezentāciju nodarbībā, aktivitāte un dalība praktiskajās 

nodarbībās, pārbaudes darbi, ieskaite, eksāmens, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc šādas novērtēšanas formas: 

  
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  10% 

aktivitāte un dalība nodarbībās un pārbaudes darbi  1  10% 

ieskaite                                                                            1                    20% 

eksāmens       2  60% 

 

Mācību valoda: angļu 

 

Aktualizēts:  01.09.2009 
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Kursa nosaukums:    PĒTNIECISKAIS DARBS 

Kursa kods:    MET31300 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Zinātniskā pētniecība 

Zinātnes apakšnozare:    

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studējošo patstāvīgās studijas. 

                                                Lekcijas:   25 stundas 

               Semināri:                2 stundas 
                                  Praktiskās nodarbības:    2 stundas 

                                  Konsultācijas:                              1 stundas 

                                  Ieskaite:                                        2 stundas 

  

Kursa autors: Dr.hist. Tatjana Bartele 

 

Kursa mērķis:  

             1. Dot priekšstatu par zinātniski pētniecisko darbību, tās organizēšanu, sagatavošanu un 

kopējām prasībām tās veikšanai. 

             2. Izkopt prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru, sastādīt literatūras sarakstus, pareizi citēt 

autorus. 

             4. Iepazīstināt ar galvenajiem jēdzieniem un definīcijām zinātniski pētnieciskā darbā, mācīt 

tos pareizi pielietot. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

              1. Veidot prasmes izmantot pētījumā daţādas pētniecības metodes (vispārzinātniskās, 

speciālās, kvalitatīvās un kvantitatīvās; teorētiskās un empīriskās). 

             2. Veidot prasmi argumentēt un pamatot pētniecības darba rezultātus, izdarīt secinājumus. 

             3. Apgūt informācijas vākšanas metodes, izkopt spējas tās pielietot, prast pārbaudīt iegūtos 

faktus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

 

1. Ievads. Kursa struktūra un uzdevumi. 

2. Temata izvēle un formulēšana. 

3. Pētījuma projektēšana. 

4. Informācijas avotu meklēšana, atlase un literatūras saraksta noformēšana. 

5. Novērošana, tās veidi un struktūra. 

6. Aptauja ka pētīšanas metode. 

7. Anketēšana. 

8. Anketas kontrole un aprobācija. 

9. Intervija. 

10. Dziļā intervija.  

11. Dokumenti. 
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12. Dokumentu analīze. 

13. Kontentanalīze. 

14. Kursa darba struktūra un noformēšana. 

15. Fokusgrupa. 

16. Argumentācija. 

17. Politisku pētījumu metodes. 

18. Sagatavošanās kursa darba aizstāvēšanai. 

 

Ieteicamā literatūra: 

 

1.Briľķs G. Socioloģisko pētījumu organizēšana un metodika. Rīga, 2002 

2.Kursa un diplomdarba izstrāde. Rīga, 2003. 

3.Ozoliľa Nucho A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. – Rīga, RaKa – 2003. 

4.Clayman S., Heritage J. The News Interview. UK, Cambridge, 2002 

5. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. Research Methods in the social sciences. 5
th

 ed. – 

London, Arnold – 2005. 

6. Gibaldi J., Achert W.S. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 3th ed. New 

Jork. 1988. 

7. Mencher M. Basic media writing. 4
th

 ed., 1993. 

8. Qualitative Forschung. A companion to qualitative research. London, 2004 

9. Белановский С.А. Глубокое интервью. Москва, 2001. 

10. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – 

Москва, Из-во МГУ, 1988.  

11. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

12. Лукина М. Технология интервью. – Учебное пособие, М., 2003. 

13. Сили Дж. Как написать доклад. - -Москва: АСТ – Астрель, 2004. 

14. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов. – Москва: 

Флинта: Наука, 2005. 

15. Эко У. Как написать дипломную работу. – Москва: Изд-во «КДУ», 2004 

 

Papildliteratūra: 

1. Lester James D. Writing Research Papers: A Complete Guide. – 5
th

 ed.- Glenview 

(Illinois); London (England). 1986. 

2. Mc Kay I. The magazines handbook. London and New York, 2000. 

3. Rudin R., Ibbotson T. An Introduction to Journalism. Focal Press, 2002. 

4. Дмитриева Е. Фокус – группы в маркетинге и социологии. Москва., Центр. 1988. 

5. Журналистское расследование. История метода и современная практика. (ред. 

Константинов А.Д.) 2001. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajām nodarbībām, grupu darba, 

konsultācijām, kontroldarbiem, ieskaites un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 uzskates materiāli; 
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 izdales materiāli; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: patstāvīgie mājas darbi; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos 

darbos, ieskaite un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                   Skaits:            Īpatsvars: 

patstāvīgie mājas darbi                                                2                 20% 

aktivitāte grupu darbā un kontaktnodarbībās                  2                 20% 

kontroldarbs                                          1                 30% 

ieskaite                                                                       1         30% 

          

Mācību valoda: latviešu, krievu 
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Kursa nosaukums:              TEĀTRA VĒSTURES PAMATI 

Kursa kods:    THE31000 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    2. 

Semestris:    3., 4. 

Zinātnes nozare:                                Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Teātra un kino vēsture un teorija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

          Lekcijas:        40 stundas 

  Semināri:               8 stundas 

                                   Praktiskās nodarbības:      8 stundas 

                                   Konsultācijas:                              4 stundas 

                                   Ieskaite:                                        2 stundas 

                         Eksāmens:       2 stundas 

 

   Kursa autore:  Mārīte Balode 

 

              Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatizpratni par pasaules teātra vēsturi 

un tā attīstību, kā vienu no būtiskākajiem audiovizuālās mākslas pirmavotiem; parādīt teātri 

vēsturiskā griezumā kā vienu no radošās domāšanas pirmizpausmes veidiem. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

1.  Iepazīstināt studentus ar teātra pirmsākumiem un tā attīstību vēstures gaitā   

     līdz pat mūsdienām.  

                  2. Sniegt zināšanas par  pasaules teātra virzieniem, ţanriem un to spilgtākajiem   

                      pārstāvjiem pagātnē un šodien.  

                  3.  Attīstīt spēju spriest par teātra mākslu, analizēt, saskatīt attīstības tendences. 

                  4. Rast saikni starp teātri un audiovizuālo mākslu, kino un televīziju. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis  

Kursa saturs 

1.  Pirmatnējās teatrālās izpausmes. 

2.  Senie rituāli un mitoloģija. 

3  Senās Grieķijas teātris - mitoloģiskā domāšana. 

4 . Romas impērijas teatralizētā izklaide. 

5. Katakombu kultūra, kristietības aizsākumi 

6. Viduslaiku teātris. 

7. Šekspīrs. 

 8.Klasicisms teātra mākslā. 

 10. 19. - 20.gadsimta spilgtākās teātra parādības Rietumeiropā. 

 11. 19. - 20.gadsimta spilgtākās teātra parādības Krievijā.  

12. Latviešu teātra vēsture, spilgtākās personības un mūsdienu teātris. 

13. Mūsdienu modernā teātra māksla.  

14. Māksliniecisko izpausmju konverģence. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. 20.gadsimta teātra reţija pasulē un Latvijā. R,2002. 

2. Maikls Dţ. Gelbs. Domā kā Leonardo da Vinči. Rīga: Jumava, 2006. 

         3.   Kroders R. Teātra māksla. R,1935. 

   4.   Kundziľš K. Latviešu teātra vēsture. 1. un 2.daļa. R 

   5.   Kino un teātra enciklopēdija. 1. un 2.sējums. R 

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības.  

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta teātra radošā 

procesa izpētei un analīzei. Plānoti teātru, muzeju un speciālu pasākumu apmeklēšana. 

Padziļinātai patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi.  

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, vizuālie materiāli, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, rakstiska 

ieskaite un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 

testi, kontroldarbi        6  20% 

patstāvīgie mājas darbi              6  20% 

ieskaite                                                      1                    20% 

eksāmens     1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 
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Kursa nosaukums:              KINO UN TELEVĪZIJAS VĒSTURE 

Kursa kods:    CIN31000 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    2. 

Semestris:    3., 4. 

Zinātnes nozare:                                Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Teātra un kino vēsture un teorija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

            Lekcijas:        40 stundas 

 Semināri:        8 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:      8 stundas 

                                  Konsultācijas:                               4 stundas 

                                  Ieskaite:                                         2 stundas 

                        Eksāmens:       2 stundas 

 

   Kursa autore:  Dr. Phil. Anita Uzulniece, Mg.art. Daira Āboliņa 

 

              Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt pietiekoši plašu redzējumu uz kino, kā pirmo 

audiovizuālās izpausmes veidu, kurā sintezējās vairākas cilvēka radošās izpausmes formas 

vienuviet un atšķirībā no teātra tas tiek fiksēts virtuālā veidā. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

                  1.  Iepazīstināt studentus ar kino tapšanas procesu. 

                  2. Sniegt zināšanas par  agrīno kino un mēmā kino stilistiskajiem virzieniem,   

                      pirmajiem skaľu kino paraugiem. 

                  3.  Iepazīstināt ar pasaules inscenētā kino spilgtākajiem pamatvirzieniem un   

                       nozīmīgākajām kino personībām; 

                  4. Rast saikni starp kino un televīziju. 

                  5. Iepazīstināt ar latviešu kino un televīzijas vēsturei 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

 

1.  Brāļi Lumjēri un pirmās „dzīvās‖ bildes. 

2.  Mēmais kino un tā izcilākās personības 

3  Skaľas kino rašanās. 

4 . Holivudas kino industrija. 

5. Alternatīvā kino domāšana. 

6. 20. gadsimta franču kino. 

7.  Krievu un padomju kino un spilgtākās personības. 

 8. Nekomerciālais kino.  

 10. Blokbāsteri. 

 11. Latviešu kino un tā personības.  

12. Televīzijas pirmsākumi. 
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13. Televīzija, kā masu medijs.  

14. Televīziju formāti un to specifika. 

15. Mūsdienu mediju konverģence 

 

Ieteicamā literatūra: 

   1.  The Oxford  History of World Cinema, ed by Geofrey Nowell-Smit, Oxford University 

press, 1997 

2.  The Language of New Media by Lev Manovic,Oxford University press, 2002 

3. Dilys Powell, The Golden Screen:Fifty Years of Films, ed George Perry(London: 

Pavilion Books,1989) 

4. The Films of Wim Wenders, Cambridge, 1993 

5. Eyman S. Ernst Lubitsch: Laughter in Paradise, N.Y., 1993 

6. Kino un teātra enciklopēdija. 1. un 2.sējums.  

7. Cilvēki TV viļľos. LTV. 2004. 

 

Studiju metodes:  

           Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas                 

           nodarbības. Būtisks apjoms kursā tiek veltīts pasaules kinodarbu skatīšanai   

            gan pašas augstskolas, gan citur pieejamu kino lektoriju ietvaros. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Padziļinātai patstāvīgai 

jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, vizuālie materiāli, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, rakstiska 

ieskaite un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:           Skaits:         Īpatsvars: 

testi, kontroldarbi       6  20% 

patstāvīgie mājas darbi    6  20% 

ieskaite                                                      1                    20% 

eksāmens     1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 
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Kursa nosaukums:              KOSTĪMU UN MODES VĒSTURE 

Kursa kods:    FAS31000 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    2. 

Semestris:    3. 

Zinātnes nozare:                               Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

  Lekcijas:      20 stundas 

                                                          Semināri:   2 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:             4 stundas 

                                  Konsultācijas:                           2 stundas 

                                  Ieskaite:                                     2 stundas 

                         

 

Kursa autors:  Kristīne Rudēvica 

 

Kursa mērķis: Iepazīties ar modes un tērpu attīstību gadsimtu gaitā. Analizēt un izprast modes 

tendences, virzienus kā arī  teātra un kino ietekmi uz modi. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

- sniegt zināšanas par valdošajiem modes virzieniem, ietekmējošiem faktoriem pagātnē 

un mūsdienās. Iepazīstināt ar spilgtākām personībām modes vēsturē un mūsdienās;  

- attīstīt spēju atšķirt daţādus modes stilus, saskatīt mūsdienās izmantoto pagātnes 

mantojumu. Spēt patstāvīgi spriest un analizēt modes virzienus. Radīt interesi par modi ,kā par  

mākslas virzienu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

1. Seno laiku mode. 

2. Viduslaiki. 

3. Renesanse. 

4. Baroks. 

5. Rokoko. 

6. Ampīrs. 

7. Bīdermeijers. 

8. 20.gadu mode.Desmitgades tēls. 

9. 30.gadu mode.Desmitgades tēls. 

10. 40.gadu mode.Desmitgades tels. 

11. 50.gadu mode.Desmitgades tēls. 

12. 60.gadu mode.Desmitgades tēls. 

13. 70.gadu mode.Desmitgades tēls. 

14. 80.gadu mode.Desmitgades tēls. 

15. 90.gadu mode.Desmitgades tēls. 

18. Seno laiku mode.Atstātais kultūras mantojums šodienai. 

19. Viduslaiki. 

20. Renesanse. 

21. Baroks. 

22. Rokoko. 

23. Ampīrs. 

24. Bīdermeijers. 

25. 20.gadu mode. 

26. 30.gadu mode. 

27. 40.gadu mode. 

28. 50.gadu mode. 

29. 60.gadu mode. 

30. 70.gadu mode. 

31. 80.gadu mode. 

32. 90.gadu mode. 

34. Seno laiku mode.Atstātais kultūras mantojums šodienai. 

35. Viduslaiki. 

36. Renesanse. 

37. Baroks. 

38. Rokoko. 

39. Ampīrs. 

40. Bīdermeijers. 

41. 20.gadu mode. 

42. 30.gadu mode. 

43. 40.gadu mode. 

44. 50.gadu mode. 

45. 60.gadu mode. 

46. 70.gadu mode. 

47. 80.gadu mode. 

48. 90.gadu mode. 
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16. Vadošie modes stili mūsdienās, modes nami, modes dizaineri. 

17. Modes mantojums no kino un teātra. 

Ieteicamā literatūra: 

1. Freimanis I .Laiks.Laikmets.Mode.-R:Madris,1998. 

2. Magele B Stila Harmonija-R:Jumava,2004. 

3. Freimanis I .Erotika.Politika.Teātris,-R:Drukātava,2005. 

4. Балдано И.Ц.Мода ХХ века.-М:Олма-пресс,2002 

  5.   Современная энциклпедия"Мода и Стилъ"-М:Аванта,2002 

  6.   V.Mendes;De La Haye. 20th century fashion.-W.W Norton&Co   

         Inc,1999 

  7.   www.fashion-era.com 

  8.   www.style.com 

  

Studiju metodes: 
Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības.  

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta kostīmu 

un modes mākslas darbu izpētei un analīzei. Padziļinātai patstāvīgai jautājumu 

izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi,  rakstiska ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 

Testi, kontroldarbi         3  30% 

Patstāvīgie mājas darbi     3  30% 

Ieskaite                                                              1                      40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts:  25.03.2009. 

 

 

33. Vadošie modes stili mūsdienās,modes nami,modes dizaineri.   

 

Ieteicamā literatūra: 

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas 

nodarbības. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta 

kostīmu un modes mākslas darbu izpētei un analīzei. Padziļinātai 

patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi.  

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi,  rakstiska ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem 

pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 

Testi, kontroldarbi         3  30% 

Patstāvīgie mājas darbi     3  30% 

Ieskaite                                                                        1                      40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  25.03.2009. 

 

 

49. Vadošie modes stili mūsdienās,modes nami,modes dizaineri.   

 

Ieteicamā literatūra: 

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas 

nodarbības. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta 

kostīmu un modes mākslas darbu izpētei un analīzei. Padziļinātai 

patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi,  rakstiska ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem 

pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 

Testi, kontroldarbi         3  30% 

Patstāvīgie mājas darbi     3  30% 

Ieskaite                                                                        1                      40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  25.03.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.style.com/
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Kursa nosaukums:  MŪSDIENU AUDIOVIZUĀLIE MEDIJI  

Kursa kods:     MED 31000  

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1.  

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:    Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālie mediji 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

     Lekcijas:       12 stundas 

   Semināri:       10 stundas 

                                   Praktiskās nodarbības:              8  stundas 

    Ieskaite:                                     2 stundas 

 

Kursa autors: Mg. art. Jānis Garaņčs, Rolands Laķis 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem priekšstatu par mūsdienu audiovizuālo mediju vietu 

masu komunikācijas procesos,  funkcijām un iespējām, kā arī tendencēm pasaulē un 

Latvijā.  

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par: 

• Mediju vēsturi 

• Mediju pamatpazīmēm un to darbības instrumentiem.  

• Pamatmediju – preses, radio un televīzijas ietekmes zonām un to pārdali. 

• Mūsdienu audiovizuālo mēdiju būtību un nozīmi. 

• Tehnoloģiskās attīstības ietekmi uz mediju vidi un mūsdienu jauno mediju rašanos. 

 

• Jauno mēdiju iespējām; 

• Satura veidošanas principiem jaunos mēdijos. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: - kultūras vēsture, estētika, radošā darba psiholoģija.  

 

Kursa saturs: 

1. Mediju vēsture, to rašanos, straujo izaugsmi 20.gadsimtā.  

2. Mediju pamatpazīmes un to darbības instrumenti. 

3. Pamatmediji – prese, radio un televīzija. 

4. Darba specifika un metodes daţādos medijos. 

5.  Mediju, kā ceturtās varas nostiprināšanās un ārkārtīgi nozīmīgā lomu mūsdienu 

sabiedrībā. 

6. Tehnoloģiskās attīstības ietekme uz mediju vidi un mūsdienu jauno mediju rašanos. 

7.  Jauno mediju fenomeni. Sociālie tīkli, jaunās komunikāciju sistēmas. 

8. Satura veidošana jaunos medijos - teksts, foto un video.  

9. Tehnoloģijas un tehniskie rīki satura veidošanai un apstrādei. 

10. Mediju evolūcija.  
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Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Masmediji: prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - 

Rīga (2005) 

2. Manovičs L. Jauno mediju valoda R. RIXC, 2006 

3. Baumgertels T. Net art + Tīkla māksla R. Pētergailis, RIXC, 2001 

4. The Language of New Media by Lev Manovic,Oxford University press, 2002  

5. The complete presentation skills handbook / Suzy Siddons, 2008, ISBN 978 0 

7494 5037 3 

6.   PRODUCING VIDEO PODCASTS© 2008 Richard Harrington and Mark 

Weiser,ISBN:  978-0-240-81029-4  

7. How to Do Everything with Google Tools, 2008 by The McGraw-Hill Companie, 

0-07-159567-8  

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem (darbs 

grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas), konsultācijām un noslēgumā – 

ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, akcents – uz izpratni un zināšanu 

praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):  

Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

ieskaite       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu  

 

Aktualizēts:  27.03.2009. 
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Kursa nosaukums:        RADOŠĀ PROCESA  PSIHOLOĢIJA 
Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:                                Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare:   Daiļrades psiholoģija   

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī  

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un studentu 

individuālais darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

                                  Lekcijas:   20 stundas 

 Praktiskās nodarbības                 8 stundas 

 Kontroldarbs      2 stundas 

                                                          Eksāmens:                                   2 stundas 

 

Kursa autors: Dr. paed. Aleksandrs Gusevs 

 

Kursa mērķis: Parādīt jēdziena „jaunrades process‖ universālismu, daudzpusīgumu. Radīt 

priekšstatu par to, ka radošo personību jaunrade saistāma ne tikai ar mākslu, bet vēl ar daudzām 

citām cilvēka darbības sfērām.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

 Pētīt jaunrades procesa psiholoģiju. 

 Noskaidrot jaunrades procesa sastāvdaļas jebkurā  darbības sfērā. 

 Pētīt un analizēt kreativitātes pazīmes daţādas profesijās un amatos.  

 Noskaidrot jaunrades kopību un atšķirības mākslinieka un jebkuras citas profesijas pārstāvja 

darbā.. 

 Veidot studentos  jaunrades prasmes un iemaľas. Atbalstīt studentu jaunradi, palīdzēt ar 

konsultācijām. 

 Pētīt mākslinieku, rakstnieku, dzejnieku,  reklāmistu „radošās laboratorijas‖.  

  

           Nepieciešamas priekšzināšanas:  kultūras vēsture (vidusskolas kurss), vēsture).  

 

Kursa saturs: 

1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi. 

2. Jaunrades procesa filozofiskie aspekti. 

3. Jaunrades procesa psiholoģiskie aspekti. 

4. Jaunrades procesa sastāvdaļas. Iecere. 

5. Iedvesma. 

6. Daiļdarba tapšanas ceļš. no prologa līdz epilogam.  

7.‖Radošā laboratorija‖ 

8. Mākslas psiholoģija. 

         9.Daiļrades uztveres problēmas. 

         10.Radoša procesa vispasaulīgums. 

         12. Jaunrade sociālo attiecību kontekstā.   
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Ieteicamā literatūra: 

 

 1. Jungs K.G..  Psiholoģija un poētiskā jaunrade//Karogs? 1999.., -10. nr. 

   2..Jungs K.G.  Par analītiskās psiholoģijas attieksmēm pret poētiski māksliniecisko jaunradi: 

„Grāmata‖, 2001/ 

               3..Mauriľa Z. Uzdrīkstēšanās..– R: Liesma, 1990 

               4. Skalbe K. Raksti un atmiľas. R.: Zvaigzne ABC, 1979. 

               5. Roţkalne A. Zvaigznes šūpolēs. –R, 1999.  

               6. Tabūns B. Raksturs latviešu prozā. – R. : Zinātne, 1978 

               7..Gusevs A.  Jaunrades process. – R.: RSEBAA, 2008.. 

               

            Papildliteratūra 

1. Ziedonis I. Garainis, kas veicina vārīšanos. –R.: Liesma, 1976. 

2. Пелевин В. «Generation ―П. – М: Вагриус, 1999. 

3. Бегбедер Ф. 99 франков.- М, 1998. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (studentu jaunrade), to 

publiskas apspriešanas, un noslēgumā – eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas praktiskas zināšanas un iemaľas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: studentu nodrošināšana ar testiem un citiem 

uzdevumiem. Pasniedzēja konsultācijas. 

 

Kontroles formas: darbs grupā, mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala kontrol ( patstavīg.) darbs. Eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 

 Novērtēšanas forma:                  Skaits:     Īpatsvars: 

darbs grupā (mājas darba prezentācija)               1               20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1               20% 

kontroldarbs                                                                      1               20% 

eksāmens        1               40% 

 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  30. 08.2009 
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Kursa nosaukums:                             AUDIOVIZUĀLĀS TEHNOLOĢIJAS  

Kursa kods:    TEH 31010 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

            Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    20tundas 

Praktiskās nodarbības:   9 stundas 

Konsultācija    1 stunda 

Ieskaite     2 stundas 

 

Kursa autors: Mg.oec. Harijs Lavkinaitis 

 

            Kursa mērķis: dot pamatzināšanas mūsdienīgu televīzijas un video tehniskā 

nodrošinājuma sfērā, kas ir nepieciešamas tālākajai audiovizuālo mediju profesiju apgūšanai, kā 

arī radīt pietiekoši plašu izpratni par audiovizuālās izteiksmes līdzekļiem, to pielietojumu praksē un 

spēju vismaz pamatiemaľu līmenī ar tiem rīkoties.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- teorētiskas zināšanas par audiovizuālo tehnoloģiju pirmsākumiem un to attīstību 

līdz pat mūsdienām; 

- iegūtu izpratni, par labāko tehnoloģisko risinājumu konkrēta uzdevuma 

sasniegšanai  

- izpētītu jaunākus tehniskus izgudrojumus radio un televīzijas jomā; 

- iepazītos ar plānošanas un programmas sagatavošanas mūsdienīgām tradīcijām. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Audiovizuālo tehnoloģiju pirmsākumi un to attīstība. 

2.  Audio, video un gaismas tehnikas iekārtas. 

3. Videotehnika. 

4. Skaľas operatora tehnika. 

5. Apgaismošanas tehnika. 

6. Audiovizuālās montāţas tehnika. 

7. Studiju un skatuves tehnika. 

8. Televīzijas, kino un fotogrāfijas digitālās metodes un līdzekļi. 

9. Jauno mediju satura veidošanas tehnoloģijas.. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. BR.L.Hartvig. Basic TV technology. Fourth edition. Elsevier.2005. 

2. Eglītis V. ...gribu uzľemt filmu. Rīga, Jumava, 2003. 
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3. Ward, P. Digital Video Camerawork. Butterworth-Heinemann, 2000. 

4. Ward P. Basic Betacam Camerawork. London, 1999. 

5. Шатохина С.Н. «Компьютерный видеомонтаж» ,2003. 

6. Миронов В.Ю. «Технология TCP \ IP » ,2003. 

Papildliteratūra: 

1. Головко С.Б. «Система дистанционного обеспечения. Методические 

рекомендации» ,2006. 

2. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

 

Internetresursi: 

Television station - Wikipedia, the free encyclopedia 

Historical Periods in Television Technology 

Television - Wikipedia, the free encyclopedia 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā 

ieskaite  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: mājas darbs ar iespējamu prezentāciju; aktivitāte un dalība auditorijā, 

gala ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                  Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība lekcijās                1  40% 

praktiskais darbs   1  20% 

ieskaite    1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts: 29.09.2009 

 

 

 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/TV_station
http://www.fcc.gov/omd/history/tv
http://en.wikipedia.org/wiki/Television


© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

109 

 

Kursa nosaukums:              TELEVĪZIJAS UN KINO DRAMATURĢIJA 

Kursa kods:    DRA31000 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5., 6. 

Zinātnes nozare:                                Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

           Lekcijas:                40 stundas 

  Semināri:     8 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:   8 stundas 

                                  Konsultācijas:                            4 stundas 

                                  Ieskaite:                                      2 stundas 

                        Eksāmens:    2 stundas 

 

   Kursa autore:  Uģis Segliņš, Mārīte Balode 

 

              Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par audiovizuālās dramaturģijas 

pamatprincipiem, ekranizējumu dramaturģijas specifiku, kā arī par televīzijas un kino dramaturģiju 

vēsturi un tās attīstību. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

1.  Iepazīstināt studentus ar televīzijas un kino dramaturģijas pirmsākumiem.  

                  2. Sniegt zināšanas par  daţādiem ekranizējumu ţanriem un to dramaturģijas  

specifiku.  

                  3.  Attīstīt spēju izstrādāt radošo ideju atbilstoši dramaturģiskai uzbūvei. 

                  4.  Rast saikni starp teātri un audiovizuālo mākslu, kino un televīziju. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

1. Scenārijs, kā viens no dramaturģijas veidiem.  

2. Drāmas teorijas likumsakarības ekranizējumā. 

3  Sadarbība ar dramaturgu filmas un audiovizuālā darba  inscenējuma gaitā. 

4 . Spilgtākie ekranizējumu dramaturģijas paraugi. 

5.. Latviešu kino un televīzijas dramaturģija un personības. 

6.  Mūsdienu modernā audiovizuālo darbu dramaturģija.  

7.  Māksliniecisko izpausmju konverģence. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Pētersons P. Drāma kā kritērijs. - R, 1987.  

      2. Červinskis A. Kā uzrakstīt pārdomātu scenāriju. M, 1989. 

      3. Friedman J. Film serial and soaps. GB, 1993. 

4. 20.gadsimta teātra reţija pasulē un Latvijā. R,2002. 

            5. Maikls Dţ. Gelbs. Domā kā Leonardo da Vinči. Rīga: Jumava, 2006. 
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     7. Kino un teātra enciklopēdija. 1. un 2.sējums. R.  

 

Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas 

nodarbības. 

            Mācību būtiska sastāvdaļa ir spilgtāko kino un televīzijas dramatizējumu       

            paraugu skatīšanās un analīze, kā arī patstāvīgo darbu veikšana. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta 

dramaturģijas radošā procesa izpētei un analīzei. Plānoti kino lektoriju 

apmeklēšana. Padziļinātai patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti 

patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, rakstiska 

ieskaite un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem 

pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                      Skaits:         Īpatsvars: 

testi, kontroldarbi         6  20% 

patstāvīgie mājas darbi               6  20% 

ieskaite                                                                 1                    20% 

eksāmens                1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 
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Kursa nosaukums:                        MŪZIKA KOMUNIKĀCIJĀ  

Kursa kods:    MUZ 31000 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas 

lekciju, semināru un praktiskajās nodarbībās, kā arī un studentu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:    12 stundas 

Semināri:     4 stundas 

Praktiskās nodarbības:   12 stundas 

Konsultācijas:    1 stunda 

Ieskaite:     3 stundas 

Kursa autors: Vladislavs Ščepins 

Kursa mērķis: Sekmēt studentu izpratnes veidošanos par mūziku mūsdienu saziľā un 

komunikācijā, kas nodrošina informācijas un mūzikas psiholoģisko likumsakarību 

apguvi un pielietojumu profesionālajā darbībā. 

Kursa uzdevumi: 

1. Informēt par mūzikas valodas funkcionēšanu līdzās lingvistikai un tās izteiksmes 

iespējām kultūrsociālajā vidē. 

2. Radīt iespēju iepazīties ar svarīgākām parādībām mūzikā un izprast tās pielietojuma 

nepieciešamību sekmīgai saziľai, sniedzot ieskatu mūsdienu mūzikas virzienos un 

izteiksmes līdzekļu atšķirību noteikšanā. 

3. Apgūt iemaľas un prasmes, kas palīdz attīstīt saziľas dalībnieku emocionalitāti un 

asociatīvo domāšanu. 

4. Pilnveidot mūzikas uztveres un klausīšanās pieredzi praktiskā darbībā konkrēta mūzikas 

stila un ţanra ietvaros. 

5. Sniegt iemaľas mūzikas pielietošanā audiovizuālajos darbos. 

6. Izvērtēt mūzikas un personības individuālā stila mijsakarības profesionālajā darbībā. 

7. Sniegt pamatiemaľas darbā ar komponistu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs: 

1. Mūzikas kultūra kā komunikācijas sastāvdaļas teorētiskais pamatojums. 

2. Skaľu vide ap mums un mūzikas pamatelementi. 

3. Mūzikas atskaľošanas veidu pielietojuma izpratne un mērķi noteikšana. 

4. Skaľu rīku un tradicionālo, seno, klasiskās un mūsdienu mūzikas instrumentu skanējums un 

izteiksmes veidi 

5. Cilvēka balss skanējums, balss īpašību un izteiksmes veidi 

6. Mūzikas kultūra kā kultūrsociālās saziľas aspekts un tās stilistiski vēsturiskā attīstība. 

7. Pasaules tautu mūzikas reģionālais raksturojums. 

8. Eiropas muzikālā kultūra un stilistika 

9. Mūzikas industrializācija un skaľu ieraksti kā plaša patēriľa prece. 
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10. Masu auditorija un popkultūra. 

11. Mūzika teātrī, kino, televīzijā. 

12. Mūzika reklāmā un masu saziľas līdzekļos. 

13. Tehnoloģija un mūzika 

Ieteicamā literatūra: 

1. Torgāns J. Mūzika šodien: apraksti par 20.gs.mūziku / Jānis Torgāns.- Rīga: Zinātne, 

1983.- 105 lpp. 

2. Spensa K. Mūzika: enciklopēdija / Keita Spensa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.- 143 

lpp., il.- ISBN 9984-04-088-7. 

3. Hischak T.S. The American musical film song encyclopedia / Thomas S.Hischak.- 

London: Greenwood Press, 1999.- 521 p.- ISBN 0-31-330737-7. 

4. Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения / Ю.К. Евдокимова 

Н.А.Симакова.- Москва: Музгиз, 1982.- ISBN 5-224-03724-7. 

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик 

Берн. – Санкт-Петербург – Москва: Университетская книга АСТ, 1996. – 

398 стр., ил. – ISBN 5-7941-02226-5. 

6. Петрушкин В.И. Музыкальная псмхотерапия: теория и практика / Валентин 

Иванович Петрушкин.- Москва: Владос, 1999.- 176 с.- ISBN 5-691-00251-1. 

Papildliteratūra: 

2. Grīns M. Latviešu gads, gadskārta un godi / Marģers Grīns, Māra Grīna.- Rīga: Everest, 

1992.- 452 lpp.,- ISBN 5-86844-003-X. 

3. Schafer Raymond Murray. The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the 

World.2nd edition. Rochester, Vermont: Destiny Books: 1994. 

Studiju metodes: 

Teorētiskās literatūras un elektronisko ziľojumu konteksta analīze, mūzikas klausīšanās 

un analīze, situāciju analīze, diskusijas, novērojums, darbs grupās citu pieredzes analīzei, 

situāciju modelēšana, pārrunas, praktisko darbu prezentēšana, testi. 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar lekciju metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas tehniskais nodrošinājums. 
 

Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)  1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un                 1  30% 

praktiskajos darbos  

ieskaite     1  40% 

 

Mācību valoda: krievu, angļu 

Aktualizēts:  19. 10. 2009.  
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Kursa nosaukums:    REKLĀMAS PSIHOLOĢIJA 

Kursa kods:     APS31000 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    6. 

Zinātnes nozare:   Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare:  Vispārīgā, sociālā psiholoģija  

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studējošo patstāvīgās studijas. 

  Lekcijas:   20 stundas 

 Semināri:   4 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

                                  Konsultācijas:                           2 stundas 

                                  Ieskaite:                                     2 stundas 

 

Kursa autors: Mg.psych. Solveiga Blumberga 

 

Kursa mērķis: sekmēt studentiem komunikācijas prasmju attīstību uz reklāmas darbības 

psiholoģisko aspektu piemēra bāzes, iepazīstināt ar reklāmas ietekmes pamatprincipiem 

un sniegt ieskatu par psiholoģisko procesu īpatnībām reklāmas darbības kontekstā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie: 

• iegūst izpratni par daţādu psiholoģijas pētījumu metodēm un rezultātiem reklāmas sfērā; 

• apgūst zināšanas par reklāmas iedarbības mehānismiem un to efektivitātes pakāpēm; 

• attīsta savu pašprezentācijas prasmi; 

• spēj patstāvīgi novērot un analizēt pašreklāmas izpausmes sabiedrībā; 

• padziļināti izprast reklāmas ietekmi uz kultūru, tās potenciālajās iespējas pieľemt  

      dialoga formu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Reklāmas psiholoģijas priekšmets. Psiholoģiskās parādības un apziľas stāvokļi. 

Reklāmas darbības psiholoģiskās izpētes piemēri. 

2. Reklāma kā ietekmēšanas līdzeklis. Reklāmas mērķi un to sasniegšanas 

nepieciešamie un pietiekamie nosacījumi. Reklāma tirgus attīstības un mārketinga 

plānošanas kontekstā. Reklāmas psiholoģiskās iedarbības izvērtējums no reklāmas 

adresāta pozīcijas. 

3. Analītiskā un kreatīvā pieeja reklāmas darbībā. Reklāmas psiholoģijas zinātniskā 

bāze. Diverģentās domāšanas attīstīšana kreatīvajā pieejā. 

4. Uztveres procesi reklāmas mērķauditorijā. Reklāmas uztveres nosacījumi. Neapzināti 

uztverami kairinātāji reklāmas darbībā. Aktuālģenēze kā uztveres procesa sākums. 

Iradiācijas fenomens un piemēri reklāmas darbībā. 

5. Reklāmas satura apgūšana un atcerēšanās.  Aizmiršanu un atcerēšanos ietekmējošie 

faktori. Reklāmas satura atkārtošanas un strukturēšanas likumsakarības. 

6. Motivācija reklāmas darbībā. Produktam atbilstošie motīvi un to aktivizēšanas 

aspekti. Blakusmotīvu aktivizēšana reklāmas darbībā. 
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7. Priekšstati par reklāmas objektu. Imidţs – tā diagnoze un pozicionēšana. Reaktances 

fenomens reklāmas darbībā 

8. Lēmuma pieľemšanas procesi reklāmas mērķauditorijā. Racionālo izlemšanas 

procesu ierobeţojumi. Uz produkta iegādi attiecināmie izlemšanas veidi. 

9. Sociālais faktors reklāmas darbībā. Sociālo normu ietekme uz reklāmas adresātu 

uzvedību. Lēmumu pieľemšana grupā. 
 

Ieteicamā literatūra: 

1. Veide M.  Reklāmas psiholoģija.- Jumava, 2006. 

2. Лебедев-Любимов А.  Психология рекламы.- СПб., 2002. 
 

Papildliteratūra: 

1. Berger R.  Advertising today.- London, NY., 2001. 

2. Davis J.J. Advertising research: theory and practice.- Prentice Hall, 1995. 

3. Franzen, G. Advertising Effectiveness: findings from empirical research.- Henley-

on-Thames: NTC Publications Ltd, 1994. 

4. How advertising works: the role of research.- Thousand Oaks, etc.: SAGE, 1998. 

5. Pricken M. Creative advertising: ideas and techniques from the world's best 

campaigns.- London, 2002. 

6. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы.- М., 2000. 

7. Психология и психоанализ рекламы.- Самара:М., 2001. 

8. Реклама: внушение и манипуляция.- Самара:М., 2001. 

9. Уэллс У.\Бернет Дж.\Мориарти С.  Реклама – теория и практика.- СПб., 1999. 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darba lapu aizpildīšana, reklāmas vēstījumu analīze, reklāmas darbības izpētes iestāţu 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 PowerPoint prezentācijas; 

 uzskates materiāli; 

 izdales materiāli; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: patstāvīgie mājas darbi; aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos 

darbos, gala eksāmens. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                Skaits:         Īpatsvars: 

patstāvīgie mājas darbi un to 

prezentācija/analīze seminārnodarbībās  4  50% 

ieskaite      1  50% 

Mācību valoda: latviešu 

Aktualizēts:  05.12.2007. 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

115 

 

Kursa nosaukums:   VADĪBZINĪBAS  

Kursa kods:    MAN31000 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:     6. 

Zinātnes nozare   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007. gada. 17. decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 

   Lekcijas:   22 stundas 

   Praktiskās nodarbības:   8 stundas 

   Eksāmens:                2 stundas 

Kursa autors: Dr.paed. asoc.prof. Raina Vīra 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas vadībzinības jautājumos, līdera lomas 

nozīmīgumā, organizācijas kā sistēmas sekmīgas darbības priekšnoteikumos. 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

 veidot teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par organizāciju vadību, vadības funkcijām un 

resursiem.  

 radīt izpratni par vadības uzdevumiem organizācijas attīstības un darba efektivitātes 

paaugstināšanas kontekstā. Iepazīstināt ar sekmīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu vadības stilu,  

varas struktūru. 

 iegūt praktiskas iemaľas organizācijas iekšējās un ārējās vides attīstīšanai tās konkurences 

paaugstināšanas kontekstā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālā psiholoģija. 

Kursa saturs: 

1. Organizācija kā vadīšanas objekts. 

2. Vadīšanas teorijas. 

3. Misija, vīzija, mērķi. 

4. Organizācijas iekšējā un ārējā vide. 

5. Vadīšanas funkcijas un organizācijas struktūras. 

6. Vadītājs un vadīšana. Vadības stili. 

7. Vara, deleģēšana, centralizācija un decentralizācija.  

8. Organizācijas kultūra. 

9. Motivācijas teorijas. 

10. Komunikācijas sistēma, vadības informācijas tehnoloģijas un lēmumu pieľemšana 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Beļčikovs J., Praude V. Menedţments: Teorija un prakse: 2.izd. - R.: Vaidelote, 2001. – 509 

lpp. 

2. Forands I. Vadītājs un vadīšana. - R.: Kamene, 1999. – 176 lpp. 

3. Krīgers V. Komandas vadība. - R.: Balta eko, 2003. - 126 lpp. 

4. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента. - СПб: Питер, 1999. – 816 с. 
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5. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2002. - 832 c. 

6. Виханский О. Менеджмент: 3 изд. - М.: Гардарика, 2002. – 528 с. 

 

Papildliteratūra: 

1. Bokums F., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. - Rīga, 2000. 

2. Mескон  M.  Oсновы   менеджмента. - Mосква, 1993. 

3. Cole A. Personnel Management, DP Publications, 1997. 

4. Graham T., Bennett R. Human Resources Management, Pitman Publishing, 1995. 

5. Griffin, Management, 1993, USA, 884p. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studentiem pamatzināšanas vadības 

teorijā un ievirzīt patstāvīgā darba izstrādē. Patstāvīgā darba ietvaros studenti analizē izvēlēta 

vadītāja kompetenci balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas studentiem; 

 materiāli – tehniskais nodrošinājums; 

 

Kontroles formas: patstāvīgais darbs, eksāmens. 

 

Kursa novērtējuma struktūra: 

Novērtēšanas forma         Skaits           Īpatsvars 

patstāvīgais darbs  1  30 % 

eksāmens   1  70 % 

 

Mācību valodas: latviešu, krievu. 

 

Aktualizēts:  2009.gada 12.decembris 
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             Kursa nosaukums:              DOKUMENTĀLĀ KINO ESTĒTIKA 

Kursa kods:    CIN31000 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5. 

Zinātnes nozare:                                Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

                                                           Lekcijas:                                12 stundas 

  Semināri:   8 stundas 

                                   Praktiskās nodarbības:           10 stundas 

                                   Ieskaite:                                   2 stundas 

              

 

              Kursa autore:   Mg.art. Daira Āboliņa  

 

              Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt pietiekoši plašu redzējumu uz dokumentālo kino,  

kā mūsdienu ţurnālistisko audiovizuālo darbu pirmsākumu un joprojām vienu no būtiskākajiem 

kino un video mākslas veidiem. 

 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

                  1.  Iepazīstināt studentus ar dokumentālā kino tapšanas procesu. 

                  2.  Sniegt informāciju par dokumentālā kino estētiku. 

                  3.  Iepazīstināt ar dokumentālā kino „skolām‖ un attīstības tendencēm. 

                  4. Rast saikni starp dokumentālo kino un televīziju. 

                  5. Iepazīstināt ar Latvijas dokumentālā kino vēsturei un spilgtākajām personībām.  

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs 

1.  Dokumentālā kino vēsture. 

2.  Dokumentālā kino estētika 20. gs. sākumā. 

3   Rietumu dokumentālā kino estētika 20. gs. vidū  

4 . PSRS kino dokumentālistika un spilgtākās personības. 

5.  Dokumentālā kino estētika - 20. gs. 80 tie un 90 tie gadi. 

6.  Latviešu dokumentālais kino un spilgtākas personības. 

7.  Mūsdienu dokumentālā kino attīstība. 

 

Ieteicamā literatūra: 

       1.  Documentary Cinema:Yesterday.Today.Tomorrow. Jūrmala 1977-1989. 

       2.  The Oxford  History of World Cinema, ed by Geofrey Nowell-Smit, Oxford  

            University press, 1997 

3. Burckhardt J,  Reflections oh History. Indianpolis, 1997 

4. Hacker J., Price D. Take 10:Contemporarry British Film Directors,1991 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

118 

 

5. The Language of New Media by Lev Manovic,Oxford University press, 2002 

6. Dilys Powell, The Golden Screen:Fifty Years of Films, ed George Perry(London: 

Pavilion Books,1989) 

7. Kino un teātra enciklopēdija. 1. un 2.sējums.  

 

Studiju metodes:  

           Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas                 

           nodarbības. Kursa ietvaros būtisks apjoms veltīts pašu dokumentālo filmu   

            skatīšanai gan augstskolas, gan citu pieejamu kinolektoriju ietvaros. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Padziļinātai 

patstāvīgai jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi.  

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, 

rakstiska ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem 

pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās                  2  20% 

patstāvīgie mājas darbi              2  40% 

ieskaite                                                                1                      40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    KOMERCDARBĪBAS TIESISKIE ASPEKTI 

Kursa kods:    LAW31010 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA  

Studiju gads:    4. 

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare   Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  Civiltiesības 

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   20 stundas 

Semināri:   6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 

Kursa autore: MPA, Mg.sc.soc., Dipl.iur., doc. Linda Piusa 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par komercdarbības   

 tiesisko regulējumu.  

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

 veidot izpratni par galvenajām komercdarbības tiesiskos aspektus regulējošajām tiesību 

nozarēm un to regulēšanas priekšmetu 

 sniegt izpratni par komersantu izveidošanas un funkcionēšanas likumiskajiem un 

līgumiskajiem aspektiem 

 attīstīt prasmes, lai iegūtās teorētiskās zināšanas studenti spētu pielietot praksē. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas. 

 

Kursa saturs: 

1. Komerctiesību jēdziens, avoti un principi, vieta tiesību sistēmā.  

2. Komerctiesību subjekti. Fiziskas un juridiskas personas, to tiesībspēja un rīcībspēja. 

3. Komercdarbības jēdziens. Komercdarbības klasifikācija (NACE). Komercdarbības 

ierobeţojumi.  

4. Komersanta jēdziens. Komersantu veidi (individuālais komersants, personālsabiedrības, 

kapitālsabiedrības). 

5. Komercreģistrs.  

6. Komersanta tiesības uz firmu un to aizsardzība. 

7. Komercsabiedrības reorganizācija un likvidācija. 

8. Maksātnespējas procedūra. 

9. Komerciālā pārstāvība un starpniecība. Prokuratūra. Parastā komercpilnvara.   

10. Komercaģents. Mākleris. 

11. Līguma jēdziens, veidi un to regulējums Civillikumā. Komercdarījumi. Atipiskie līgumi 

(līzings, faktorings, franšīze, koncesija). 

12.  Komercķīla. Komercķīlas līgums. 

13.  Rūpnieciskais īpašums. Preču zīmes. Reklāmas lozungs. Komercnoslēpums.  

14. Labi tikumi. Negodīga konkurence. Maldinoša reklāma. Licences līgums. 
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Ieteicamā literatūra:  

1. Strupišs A.  Komerclikuma komentāri. A daļa/ Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.-

73.panti).- R.: A.Strupiša juridiskais birojs SIA, 2003. 

2. Strupišs A.  Komerclikuma komentāri III. B daļa / Komersanti. XI sadaļa. 

Kapitālsabiedrības(134.-184.panti).- R.: A.Strupiša juridiskais birojs SIA, 2003. 

3. Grudulis M. Ievads autortiesībās. – R.: Latvijas Vēstnesis, 2006. – 253 lpp. 

4. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs 

prof. K. Torgāna vispārējā zinātniskā redakcijā. – R.: Mans Īpašums, 1998, 688 lpp. 

5. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. – R.: Zvaigzne ABC, 2004, 287 lpp. 

6. Komerclikums. Komercķīlas likums. Koncernu likums. Ar V.Beļajeva, A.Strupiša un 

G.Višľakovas skaidrojumiem.- R.: 2000. 

7. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības.- R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. 

8. Latvijas Republikas normatīvie akti (Civillikums, Komerclikums, Komercķīlu likums, 

Reklāmas likums u.c.). 

 

Ţurnāli: 

 Jurista Vārds 

 Likums un Tiesības 

 

 

Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupas darbs.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

Darbs semināru un praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un 

normatīvo aktu regulējuma studēšanu un pārzināšanu. Tiks pildīti praktiski uzdevumi iegūto 

zināšanu nostiprināšanai un pilnīgākai izpratnei. Daţādu praksē sastopamu problēmu analīze un 

diskusijas par tām.  

 

Kontroles formas: rakstisks darbs, eksāmens  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

  

 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

 

      rakstisks darbs  1               40 %  

      eksāmens               1               60 %  

 

Mācību valoda:  latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  2009.gada 12.decembrī 
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Kursa nosaukums:    RADOŠĀ DARBA ANALĪZE UN KRITIKA 

Kursa kods:    CRI31000 

Kursa daļa::     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5. 

Zinātnes nozare:                                 Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs. 

      Lekcijas:         14 stundas 

   Semināri:       8 stundas 

                                    Praktiskās nodarbības:       6 stundas 

                                    Konsultācijas:                             2 stundas 

                                    Eksāmens:                                   2 stundas 

 

Kursa autore: Mg.art. Daira Āboliņa 

 

Kursa mērķis: Veidot priekšstatu par mākslas darbu analīzes pamatprincipiem 

                        un radošās darbības individuālo savdabību. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai, veiksmīgi apgūstot šo studiju 

kursu, studējošie: 

• spētu detalizēti izanalizēt, kā arī sagatavot recenziju par mākslas darbu, akcentu liekot  

      uz audiovizuālo sfēru; 

• spētu uztvert mākslas darbu kā individualitātes pašizpausmi; 

• prastu teorētiskās zināšanas un mākslas darba kritikas metodoloģijas kritiski izvērtēt,   

      adaptēt un pielietot praksē; 

 spētu patstāvīgi izstrādāt pētījumu par kādas audiovizuālās jomas personības 

jaunradi, kā arī uzrakstīt kritiku par šīs individualitātes radošajam veikumam. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, ētika, radošā procesa psiholoģija, 

teātra vēstures pamati, mākslas vēsture un teorija, kino un televīzijas vēsture. 

 

Kursa saturs: 
1. Kultūras izpausmju tipoloģija daţādos laika posmos no antīkā perioda līdz pat mūsdienām.  

2. Mākslas darbu veidi un tipoloģijas. 

3. Mākslas darba psihofizioloģiskie aspekti. 

              4.    Mākslas darba  individuālā savdabība  

        5.    Kino un televīzijas kritika. 

        6.    Recenziju ţanrs. 

    7.   Kino terapija tās psiholoģiskā iedarbība 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Giberta K., Kūns H. Estētikas vēsture. M, 1960 

2. Braudy L., Cohen M. Film Theory and Criticism. Oxford University Press, 2004. 
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3. Jungs K. G. Par analītiskās psiholoģijas attieksmēm pret poētiski māksliniecisko 

jaunradi. // Grāmata, 1991. N.4. 

4. Jungs K. G. Psiholoģija un poētiskā jaunrade. // Karogs, 1991. N. 9. – 10. 

5. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

6. Bohm D. On Creativity. – London, New York: Routledge, 1988. 

 

Papildliteratūra: 

1. Ozoliľa Nucho A., Vidnere M. Māksla un pašatklāsme. – R.: AGB, 1999. 

2. Svence G. Attīstības psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1999. 

3. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987. 

 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, studentu grupās izstrādāto koncepciju 

prezentācijas), praktiskajiem darbiem (radošo uzdevumu izpilde, patstāvīgi izstrādāta 

pētījuma un kritikas prezentācijas), konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. 

Kursa ietvaros jaunrades process tiek iepazīts gan teorētiskā aspektā, gan praktiski 

iesaistoties konkrētu radošo uzdevumu izpildē, gan iepazīstot, analizējot un izvērtējot daţādu 

personību radošo darbību un tās rezultātus.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: kontroldarbs, domu karšu izstrāde, patstāvīgi veikta pētījuma un kritikas 

prezentācija, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

kontroldarbs                                                1  10% 

darbs grupās                                                                     2  10% 

pētījums par kādas personības jaunradi                               1                    20% 

kritika                                                                             1                    10% 

eksāmens       1   50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.03.2009.  
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Kursa nosaukums:  MULTIMEDIJI  

Kursa kods:    MED 31000  

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    4.  

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare:    Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

      Lekcijas:       2 stundas 

   Semināri:    14 stundas 

                                   Praktiskās nodarbības: 14 stundas 

    Ieskaite:                                     2 stundas 

 

Kursa autors: Mg. art. Jānis Garaņčs 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem priekšstatu par jauno mediju vietu masu komunikācijas 

procesos,  funkcijām un iespējām.  

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par: 

• Jauno mēdiju būtību un nozīmi 

• Jauno mēdiju evolūciju 

• Jauno mēdiju mārketinga un reklāmas iespējām; 

• Satura veidošanas principiem jaunos mēdijos 

• Preču un pakalpojumu reklāmu jaunos mēdijos 

Nepieciešamās priekšzināšanas: - 

 

Kursa saturs: 

1. Jauno mēdiju definīcija. Blogi, audioblogi, videoblogi,  

2. Jauno mēdiju fenomeni. Sociālie tīkli, jaunās komunikāciju sistēmas. 

3. Satura veidošana jaunos mēdijos. Satura tehnoloģiskais standarts – teksts 

4. Satura veidošana jaunos mēdijos. Satura tehnoloģiskais standarts – foto. 

5. Satura veidošana jaunos mēdijos. Satura tehnoloģiskais standarts – video  

6. Tehnoloģijas un tehniskie rīki satura veidošanai un apstrādei. 

7. Jauno mēdiju lietotājs šodien. Jauno mēdiju lietotāja nepieciešamās zināšanas, īpašības 

un iemaľas. 

8. Jauno mēdiju būtība. Jaunie mēdiji un  sociālie procesi. Jaunie mēdiji un tehnoloģiskās 

komunikāciju iespējas.  

9. Jauno mēdiju evolūcija. Veidu, funkciju un pielietojumu daudzveidība. 

10. Jauno mēdiju izpausmes: propaganda, reklāma, lobisms, cenzūra, korporatīvisms, 

globalizācija. 

11. Informācijas meklēšanas tehnoloģijas un veidi internetā. 

12. Jauno mēdiju monetizācijas modeļi. 
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Ieteicamā literatūra: 

1.The complete presentation skills handbook / Suzy Siddons, 2008, ISBN 978 0 7494 5037 3 

2.Web Sites Do-It-Yourself For Dummies, 2008 by Wiley Publishing, ISBN: 978-0-470-16903-2 

3.PRODUCING VIDEO PODCASTS© 2008 Richard Harrington and Mark Weiser, 

ISBN:  978-0-240-81029-4 

4.No One Cares What You Had for Lunch: 100 Ideas for Your Blog, 2007 by Margaret Mason,  

ISBN 0-321-44972-X 

5.Strategies and Tools for Corporate Blogging, 2007 John Cass, ISBN: 978-0-7506-8416-3 

6.Navigating the Financial Blogosphere, 2007 by Russell Bailyn, ISBN 978-0-470-11810-8 

7.How to Do Everything with Google Tools, 2008 by The McGraw-Hill Companie, 0-07-159567-8  

8.Go Google, 2008 Greg Holden., ISBN-13: 978–0-8144–8059–5 

9.I'm on Facebook— Now What??? by Jason Alba and Jesse Stay, 2008,  

ISBN: 1-60005-095-6 (978-1-60005-095-4) 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem (darbs 

grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas), konsultācijām un noslēgumā – 

rakstisks eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, akcents – uz izpratni un zināšanu 

praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):  

Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                           Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

ieskaite       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu  

 

Aktualizēts:  27.03.2009. 
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Kursa nosaukums:  MŪSDIENU LATVIEŠU VALODAS 

AKTUALITĀTES  

Kursa kods:    NOV31000  

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5.,6. 

Zinātnes nozare:   Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 (vai 6 ECTS) kredītpunktiem. To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:             32 stundas 

Semināri:             12 stundas 

Praktiskās nodarbības:           14 stundas 

Konsultācijas:                          2 stundas 

Ieskaite:               2 stundas 

Eksāmens:                                2 stundas 

 

 

Kursa autors: Mg.philol. Dite Liepa 

 

Kursa mērķis:  

1. Dot izpratni par valodas attīstību, lomu un lietojumu sabiedrībā un komunikācijā; 

2. Nostiprināt un papildināt studentu zināšanas praktiskajā latviešu valodā; 

3. Veicināt studentu prasmi studēt latviešu valodu, apgūto teoriju izmantot praksē, 

analizējot valodas lietojuma problēmas plašsaziľas līdzekļos, kā arī gatavojot savus 

reklāmas tekstus un publikācijas. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

Kursā paredzētā programma trešajā gadā ir sadalīta pa semestriem vairākās daļās. 

5. semestrī ievadnodarbībās ir sniegts latviešu valodas raksturojums pasaules valodu 

kontekstā, kā arī raksturota valodas situācija Latvijā un daţādu attīstības faktoru ietekme uz 

latviešu literāras valodas attīstību. Otrā daļa paredzēta (visplašākā) daļa atvēlēta gramatikas 

problēmjautājumiem valodas kultūras aspektā. Trešā daļa atvēlēta aizgūšanai un 

aizguvumiem, svešvārdu rakstībai un ar tiem saistītajiem valodas prakses jautājumiem. 

Semestra nobeigumā (ceturtajā daļā) tiek aplūkoti ortoēpijas, ortogrāfijas un interpunkcijas 

jautājumi.  

6. pusgadā kursā tiek aplūkoti latviešu valodas praktiskās stilistikas jautājumi – pārskats pār 

praktiskās valodas stiliem un valodas līdzekļu izmantojumu tajos, īpašu vērību veltot 

publicistikas stilam, tā funkcionālajām izmaiľām pēdējo gadu laikā. Nodarbībās tiek 

diskutēts par leksiskajiem un stilistiskajiem jauninājumiem, kā arī sniegts to vērtējums no 

stilistiskā viedokļa.  

Nepieciešamas priekšzināšanas: - vidējās izglītības līmenis 

 

Kursa saturs: 

5. semestrī 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

126 

 

1. Pasaules valodu daudzveidība un iedalījums. Latviešu valodas sociolingvistiskais 

raksturojums pasaules valodu kontekstā 

2. Ievads vispārīgajā valodniecībā. Minoritātes jēdziens. Latvijas minoritāšu 

lingvistiskais raksturojums 

3. Daţādu attīstības faktoru ietekme uz latviešu literārās valodas attīstību 20.gs. un 

pašreizējās situācijas raksturojums. Valodas kultūra un literārās valodas norma, tās 

attīstība un mainīgums. Valodas norma ţurnālisti 

4. Lietvārds. Dzimtes kategorija, kopdzimtes uzvārdi, vienskaitlinieki un 

daudzskaitlinieki, deminutīvi 

5. Netradicionālie personvārdi, nelokāmie lietvārdi, atgriezeniskie lietvārdi. 

Iedzīvotāju nosaukumi. 

6. Darbības vārdu izteiksmes, kārtas, divdabju lietojums 

7. Īpašības vārds, skaitļa vārds, apstākļa vārda lietojuma problēmjautājumi. Atkāpes 

no literārās normas 

8. Palīgvārdu: prievārdu, saikļu, partikulu stilistiskais lietojums. Teikuma 

konstrukcijas. 

9. Aizgūšana kā viena no valodas prakses centrālajām problēmām. Kalkēšana 

10. Svešvārdi. Rakstība, izruna,  tradīcijas 

11. Citvalodu īpašvārdu atveides principi. 

12. Ortoēpija (pareizruna). O,e.ē lietoš. nosacījumi 

13. Svarīgākie interpunkcijas lietošanas gadījumi 

 

6. semestrī 

1. Latviešu literārā valoda – stilistikas zinātnes izveidošanās objektīvs 

priekšnoteikums. Pārskats par literārās valodas attīstības galvenajiem posmiem. 

2. Stilu un citu valodas paveidu izpratne.  

3. Latviešu valodas stili, to klasifikācija atkarībā no sabiedriskajām funkcijām. Stilu 

klasifikācija atkarībā no emocionāli ekspresīvo izteiksmes līdzekļu lietojuma. 

4. Literārās valodas normas, kodificētās un nekodificētās normas. Valodas pareizuma 

un meistarības līmenis. Kodificētās valodas normas un latviešu valodas 

funkcionālie stili. 

5. Zinātniskais un populārzinātniskais valodas stils, tā izteiksmes līdzekļi. 

6. Zinātniskā un populārzinātniskā valodas stila piemēri. Praktisks seminārs 

„Populārzinātniskā stila publikāciju analīze‖. 

7. Lietišķo rakstu valodas stils, tā specifika. Standartizētā liekvārdība konkrētu 

lietišķo stilu paraugos. 

8. Ortogrāfijas jautājumi lietišķo rakstu valodas stilā. Lielo sākumburtu lietošanas 

nosacījumi. Saīsinājumi un abreviatūras. 

9. Vārdu formu lietojums (personvārdi). Īpašvārdu atveides problēmas latviešu 

valodā. Vārdu formu saistījums: profesijas, nosaukumi, uzrunas formas. 

10. Populārākie lietišķo rakstu veidi: iesniegums, CV, vēstule. Teksta radoša 

pārveidošana no viena valodas stila citā (autobiogrāfija un CV).  

11. Publicistikas stils: tradicionālais raksturojums un novitātes. Valodas analīze 

plašsaziľas līdzekļos. 

12. Leksiskie un stilistiskie jauninājumi. Frazeoloģismi un parēmijas, metaforu 

izmantojums. Valodas analīze plašsaziľas līdzekļos. 

13. Eifēmismi un disfēmismi. Valodas depoetizācija. 

14. Valodas spēles (supertopsis, tautas mīklas – mūsdienu atbildes utt.)         

publicistikas stilā. Valodas analīze plašsaziľas līdzekļos. 
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15. Sarunvalodas stils. Literārā un neliterārā valoda. Slengs. Sarunvalodas ietekme uz 

citiem valodas stiliem. 

16. Daiļliteratūras/poētiskais valodas stils – visu valodas līdzekļu pilnīgākā realizācija. 

Autora individualitāte, valodas tēlainība, nozīmes atkarība no konteksta. 

 

Pamatliteratūra: 

1. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. metodiskais līdzeklis. Mūze B., Pakalna D., Druviete 

I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā  R.,1998 

2. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā   R.,1993 

3. Īpašvārdu rakstība  R.,1998 

4. Kalniľa I. R.: LU Akadēmiskais apgāds 2005. 

5. Kļaviľa S. Valodas daba   Lielvārde:  Lielvārds, 1997 

6. Latviešu valoda. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. R.Avots 2002. 

7. Par vārdu un uzvārdu rakstību latviešu literārajā valodā   R.,1998 

8. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R.: Zvaigzne 1995 

9. Skujiľa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos    R.,1999 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Baldunčiks J. Anglismi latviešu valodā            R.,1989 

2. Bankavs A. Saīsinājumi R.,1994 

3. Dini P.   Baltu valodas             R.,2000 

4. Druviete I. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai   R.,1994 

5. Īpašvārdu rakstība   R.,1998 

6. Latviešu literārās valodas fonētika    R.,1997 

7. Latviešu literārās valodas pareizruna   Liepāja 1992 
8. Paegle Dz. Runāsim pareizi  LVU,1986 

9. Paegle Dz., Kušķis J. Kā runā latvietis  R., 2002. 

10. Par vārdu un uzvārdu rakstību latviešu literārajā valodā   R.,1998 

11. Romane A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas un shēmas   R.,2000 

12. Savai valodai (rakstu krājums)     R.,1997 

13. Skujiľa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos    R.,1999 

 

Papildliteratūra: 

1. Baltistica  ( baltistu kongresa materiāli)            R.,2000 

2. Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un iedzīvotāju nosaukumi   R.,1990 

3. Latviešu literārās valodas vārdnīca 1-8 sēj.    R.,1972-1996 

4. Latviešu valoda  esamība, vide, konteksti  (konf. materiāli)    R.,1997 

5. Latviešu  valodas kultūras jautājumi   R.,1963-1993, periodiski arī turpmāk 

6. Linguistica  lettica   R.,LU Latviešu valodas institūts, 1998.,1999 (iznāk kopš 1998.gada) 

7. Valodas aktualitātes   1983,1984  utt. (iznāk kopš 1984) 

8. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, R.LU apgāds 2005. 

9. ―Vārds un tā pētīšanas aspekti‖ LPA rakstu krājums (katru gadu no 1996. un turpmāk) 

―Valoda-2000‖ DPU rakstu krājums (katru gadu no 2000. un turpmāk) 

10. Kulturoloģijas ţurnāls ―Kentaurs‖ (daţādi izdevumi) 

11. Vārdnīcas: latviešu literārās valodas, svešvārdu, pareizrakstības un pareizrunas, slenga, 

skaidrojošā, biznesa terminu, ţargona u.c. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās, situāciju analīze, prezentācijas), konsultācijām un noslēgumā – 
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rakstveida eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – 

uz izpratni un zināšanu praktisku izmantošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu izdrukas);  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiālu tehniskais nodrošinājums. 

 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, starpieskaite, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):  

Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc šādas novērtēšanas formas: 
 

Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  12. 12. 2009. 
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Kursa nosaukums:    KRĀSU PSIHOLOĢIJA 

Kursa kods:     PSC31000 

Kursa daļa::        Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5. 

Zinātnes nozare:                                Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studējošo patstāvīgās studijas. 

                           Lekcijas:                               6  stundas 

 Semināri:     6  stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:   16 stundas 

                                  Konsultācijas:                             2  stundas 

                                  Ieskaite:                                       2  stundas 

 

Kursa autore: Jānis Borgs 

 

Kursa mērķis:  
Dot ieskatu par krāsu nozīmi šodienas audiovizuālajā mākslā. Dot izpratni par krāsu 

uzdevumu, psiholoģiskajiem zemapziľas uztveres aspektiem, kā arī dot teorētisko un 

praktisko spektrālo krāsu pielietojamību, sniegt zināšanas par  to nozīmi, un mūsdienu krāsu 

uztveres teorijām. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

Studenti iegūst zināšanas par  krāsas nozīmi, teorētisko un praktisko spektrālo krāsu 

pielietojamību, par krāsu uzdevumu audiovizuālajā darbā, psiholoģiskajiem zemapziľas 

uztveres aspektiem. moderno krāsu uztveri un izmantojamību šodienas vizuālajā 

domāšanā. Zināšanas par mūsdienu „modes‖ prasībām, kā arī praktiski gūst izpratni par 

kontrastu, akcentu, niansi, fonu. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav nepieciešamas 

 

Kursa saturs: 

1. Izpratne par krāsām. Ahromatiskās un hromatiskās krāsas. 

2. Spektrālās krāsas- varavīksne.  

3. Ieskats krāsu aplī. 

4.  Krāsu izvilkums. 

5. Kultūrvēsturiskais krāsu apskats, mentalitātes veidojumi. 

6. Filozofiskais un psiholoģiskais krāsu salikums firmas zīmē. 

7. Vadošo Latvijas brendu analīze. 

8. Burti kā krāsu laukumi. 

9. Gadalaiku krāsu teorija. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. V. Šusts. Telpas uztvere un kompozīcija. R.: Zvaigzne. 1990. 

2. Дж. Чебарди. Комбинации красок в живописи. М. 2005. 
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3. И. Итен. Искусство цвета. М.: Д. Аронов,2001 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem (darbs grupās, testi; prezentācijas; 

konsultācijām un noslēgumā – praktiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas un apgūtas praktiskas iemaľas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbi ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                           Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  24.08.2009. 
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Kursa nosaukums:    INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESISKIE ASPEKTI 

Kursa kods:    LAW31020 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA  

Studiju gads:    4. 

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare   Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  Civiltiesības 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   20 stundas 

Semināri:   6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

Eksāmens:   2 stundas 

 

Kursa autore: MPA, Mg.sc.soc., Dipl.iur., doc. Linda Piusa 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par intelektuālā īpašuma 

  tiesisko regulējumu.  

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

 veidot izpratni par galvenajām intelektuālā īpašuma tiesiskos aspektus regulējošajām tiesību 

nozarēm un to regulēšanas priekšmetu; 

 sagatavot topošos audiovizuālās nozares speciālistus normatīvo aktu piemērošanai autoru 

tiesiskajās attiecībās; 

 attīstīt prasmes, lai iegūtās teorētiskās zināšanas studenti spētu pielietot praksē. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas. 

 

Kursa saturs: 

1. Autortiesību pamati. 

2. Regulējuma instrumenti. 

3. Raidorganizāciju programmu veidošanas tiesiskie aspekti.. 

4. Tiesību kolektīvais pārvaldījums (AKKA/LAA, LAIPA, LPAA). 

5. Autora tiesību administrēšana. 

6. Blakustiesību būtība administrēšana. 

7. Autortiesību pārstāvniecības visaptveramības nepieciešamība. 

8. Autoratlīdzības apjoms. 

9. Arhīvu izmantošana. 

10. Tiesu prakses tiesību kolektīvās pārvaldījuma lietās. 

 

Ieteicamā literatūra:  

1. Veikša I. Kas ir autortiesības? R. BAT,2007. 

2. ''Autortiesības'', Rokasgrāmata, Izdevniecība AGB, Rīga, 1997. 

3. Autortiesību likums. Konvencijas. R., Latvijas Vēstnesis, 2001.  

4. Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga, Latvijas vēstneša bibliotēka, 2006. 
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5. Suthersanen, U. Design law in Europe. London : Sweet & Maxwell, 2000. 

6. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. – R.: Zvaigzne ABC, 2004, 287 lpp. 

7. Latvijas Republikas normatīvie akti (Civillikums, Komerclikums, Komercķīlu likums, 

Reklāmas likums u.c.). 

Ţurnāli: 

 Jurista Vārds 

 Likums un Tiesības 

 

Interneta resursi: 
www.wipo.int 

www.autornet.lv 

www.cisac.org 

www.microsoft.com 

www.leta.lv 

www.NAIS.lv   

Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupas darbs.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

Darbs semināru un praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un 

normatīvo aktu regulējuma studēšanu un pārzināšanu. Tiks pildīti praktiski uzdevumi iegūto 

zināšanu nostiprināšanai un pilnīgākai izpratnei. Daţādu praksē sastopamu problēmu analīze un 

diskusijas par tām.  

 

Kontroles formas: rakstisks darbs, eksāmens  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

  

 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

      darbs grupās       3       20% 

      rakstisks darbs  1                20 %  

      eksāmens               1                60 %  

 

Mācību valoda:  latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:   25.03.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/
http://www.autornet.lv/
http://www.cisac.org/
http://www.microsoft.com/
http://www.leta.lv/
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Kursa nosaukums:                          TELEVĪZIJAS UN KINO PRODUCĒŠANA 1  

Kursa kods:     PRO31010 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:      2. 

Semestris:      4. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:      16 stundas 

Semināri:        6 stundas 

Praktiskās nodarbības:                8 stundas 

Eksāmens       2 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Holšteins 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni un pamatiemaľas topošajiem audiovizuālās mediju 

mākslas speciālistiem televīzijas un  kino producēšanas jomā  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu kino un televīzijas darba organizācijas pamatus;  

- iegūtu teorētiskas zināšanas vienkāršu audiovizuālo darbu  

  producēšanas jomā;  

- apgūtu radošas komandas vadības pamatiemaľas; 

- iemācītos plānot finanses un resursus; 

- apzinātu finanšu piesaistes avotus; 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, kino un televīzijas vēsture, televīzijas 

raţošanas tehnoloģija, audiovizuālā darba organizācijas pamati, operatora un reţisora 

darba pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Ievads specialitātē. 

2. Kino un televīzijas producenta darbība audiovizuāla darba veidošanā.  

3. Audiovizuālās produkcijas veidošanas organizācija 

4. Personālvadības pamati 

5. Projektu vadības pamati 

6. Marketings un reklāma producenta darbībā  

7. Darbs ar socioloģiskajiem pētījumiem 

8. Finanšu grāmatvedības pamati 

9. Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 

10. Audiovizuālu projektu sastādīšana un prezentēšana.  

Ieteicamā literatūra: 
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1. Dţounss R. „Projektu vadības pamati‖ SIA „Lietišķas informācijas dienests‖, 2008 

2. Heske U. „Darbs komandā‖, Zvaigzne ABC, 2007 

3. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008 

4. Padeiskis V. „Televīzijas programmu projektēšana‖ M.,Unity 2004. 

Papildliteratūra: 

1. Bendiksens P. „Ievads kultūras un mākslas menedţmentā‖, J.Rozes apgāds, 2008 

2. Ogurčikovs P.,  Padeiskis V., Sidorenko V.‖Mastertvo prodjussera kino i 

televidenija‖,Koniti-Dana, 2008 

3. Veinberga S. „Publiskās attiecības‖ PR : teorija un prakse,2004 

4. „Theories of Influences  on Mass Media Content‖. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; konsultācijas); noslēgumā praktiskais 

eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentācija); 

 paraugmateriāli no profesionālas vides; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                            Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās, testi       1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu. krievu  

 

Aktualizēts: 12.02.2009. 
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Kursa nosaukums:                          TELEVĪZIJAS UN KINO PRODUCĒŠANA 2  

Kursa kods:     PRO31020 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:     5. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:             Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   32 stundas 

Semināri:   12 stundas 

Praktiskās nodarbības:  16 stundas 

Ieskaite        2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Holšteins 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni un iemaľas topošajiem televīzijas un kino producentiem 

vienkāršu audiovizuālo darbu producēšanā, kā arī sadarbību ar daţādiem audiovizuālās 

jomas speciālistiem.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu informācijas plūsmu vadību metodes; 

- iegūtu praktiskas iemaľas vienkāršu audiovizuālo darbu  

  producēšanas jomā;  

- apgūtu mūsdienu masu mediju ekonomiku un menedţmenta pamatus;  

- apgūtu finansējuma piesaistes metodikas un finanšu vadību; 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, kino un televīzijas vēsture, televīzijas 

tehnoloģiju pamati, audiovizuālā darba organizācijas pamati, operatora un reţisora darba 

pamati, televīzijas un kino producēšanas pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Vienkameras raidījumu producēšana. 

2. Mazie studijas sarunu šovi. 

3. Lielie studijas sarunu šovi. 

4. Darbs ar reţisoru. 

5. Sadarbība ar pasākumu veidotājiem. 

6. Sadarbība ar izpildproducentu. 

7. Darbs ar finansējuma piesaisti. Metodikas. 

8. Auditorijas pētījumu datu apstrāde un analīze. 

 

 Ieteicamā literatūra: 
   1.  Dţounss R. „Projektu vadības pamati‖ SIA „Lietišķas informācijas dienests‖, 2008      

   2.  Heske U. „Darbs komandā‖, Zvaigzne ABC, 2007 
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   3. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008 

   4.  Padeiskis V. „Televīzijas programmu projektēšana‖ M.,Unity 2004. 

 

 

Papildliteratūra: 

      1.   Bendiksens P. „Ievads kultūras un mākslas menedţmentā‖, J.Rozes apgāds, 2008 

2. Ogurčikovs P.,  Padeiskis V., Sidorenko V.‖Mastertvo prodjussera kino i 

televidenija‖,Koniti-Dana, 2008 

3. Veinberga S. „Publiskās attiecības‖ PR : teorija un prakse,2004 

4. „Theories of Influences  on Mass Media Content‖. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; konsultācijas); ieskaite un noslēgumā 

praktiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentācija); 

 paraugmateriāli no profesionālas vides; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                           Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās, testi       1  10% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

  

Aktualizēts: 12.02.2009. 
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Kursa nosaukums:                          TELEVĪZIJAS UN KINO PRODUCĒŠANA 3  

Kursa kods:     PRO31030 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles  B DAĻA 
Studiju gads:      3. 

Semestris:      6. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:             16 stundas 

Semināri:   6 stundas 

Praktiskās nodarbības:              8 stundas 

Ieskaite                 2 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Holšteins 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni un iemaľas topošajiem televīzijas un kino producentiem 

sareţģītu audiovizuālo darbu producēšanā, kā arī sadarbību ar aktieriem un izpildītājiem.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu sadarbību ar aktieriem un izpildītājiem;  

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas sareţģītu audiovizuālo darbu  

  producēšanas jomā;  

- apgūtu starptautisku kopprojektu producēšanas specifiku; 

- apgūtu arhīva materiālu izmantošanas specifiku. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, kino un televīzijas vēsture, televīzijas 

tehnoloģiju pamati, audiovizuālā darba organizācijas pamati, operatora un reţisora darba 

pamati, televīzijas un kino producēšanas pirmo profesionālo līmeni 

 

Kursa saturs: 

1. Darbs ar aktieriem un izpildītājiem. 

2. Lielo pasākumu televīzijas adaptācija un producēšana 

3. Starptautisko kopprojetu producēšana.  

4. Arhīva materiālu izmantošana. 

5. Pitčings. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

2. Соболева Т.А. «Продюсерская деятельность на телевидении» (2002) 

3. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008 

4. Padeiskis V. „Televīzijas programmu projektēšana‖ M.,Unity 2004. 
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Papildliteratūra: 

1. Bendiksens P. „Ievads kultūras un mākslas menedţmentā‖, J.Rozes apgāds, 2008 

2. Ogurčikovs P.,  Padeiskis V., Sidorenko V.‖Mastertvo prodjussera kino i 

televidenija‖,Koniti-Dana, 2008 

3.  Veinberga S. „Publiskās attiecības‖ PR : teorija un prakse,2004 

4.  Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; konsultācijas); noslēgumā praktiska 

ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentācija); 

 paraugmateriāli no profesionālas vides; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmeni. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                             Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās, testi       1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

ieskaite       1  60% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu  

 

Aktualizēts: 12.02.2009. 
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Kursa nosaukums:                          TELEVĪZIJAS UN KINO PRODUCĒŠANA 4  

Kursa kods:     PRO31040 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:      4. 

Semestris:      7. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   32 stundas 

Semināri:   12 stundas 

Praktiskās nodarbības:             16 stundas 

Ieskaite                 2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Holšteins 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni un iemaľas topošajiem televīzijas un kino producentiem 

videofilmu un kino darbu producēšanā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu kino producēšanas specifiku; 

- iegūtu praktiskas iemaľas videofilmu producēšanas jomā;  

- apgūtu videoklipu producēšanu; 

- iegūtu zināšanas par kino un video filmu demonstrēšanas tirgu; 

- iemācītos plānot un izstrādāt daţādas stratēģijas. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, kino un televīzijas vēsture, televīzijas 

tehnoloģiju pamati, audiovizuālā darba organizācijas pamati, operatora un reţisora darba 

pamati, televīzijas un kino producēšanas profesionālā vidēja līmeľa zināšanas.  

 

Kursa saturs: 

       1. Videofilmu  producēšana. 

2. Kino filmu producēšana. 

3. Videoklipu producēšana. 

4. Mēdiju uzľēmumu vadība. 

5. Daţādu producēšanas stratēģiju plānošana un izstrāde 

6. Kino un video programmu distribūcija. 

. 

 Ieteicamā literatūra: 
1. Philip Cotler, Principles of marketing, 2-th edition, Prentice Hall, 1996 – 943 p  

2. Bendiksens P. „Ievads kultūras un mākslas menedţmentā‖, J.Rozes apgāds, 2008 

3. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008 

   4.  Padeiskis V. „Televīzijas programmu projektēšana‖ M.,Unity 2004. 

 

Papildliteratūra: 
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             1.   Ogurčikovs P.,  Padeiskis V., Sidorenko V.‖Mastertvo prodjussera kino i  

                   televidenija‖,Koniti-Dana, 2008 

2. Veinberga S. „Publiskās attiecības‖ PR : teorija un prakse,2004 

3. „Theories of Influences  on Mass Media Content‖. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; konsultācijas); ieskaite un noslēgumā 

praktiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentācija); 

 paraugmateriāli no profesionālas vides; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                         Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās, testi       1  10% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

  

Aktualizēts: 12.02.2009. 
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Kursa nosaukums:    TELEVĪZIJAS REŢIJA 1 

Kursa kods:     DIR31010 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     2. 

Semestris:     3., 4. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    24 stundas 

Semināri:    14 stundas 

Praktiskās nodarbības:   22 stundas 

Ieskaite         2 stundas 

Eksāmens      2 stundas 

  

Kursa autors: Jānis Rēdlihs 

 

Kursa mērķis: Sniegt topošajiem audiovizuālās mediju mākslas speciālistiem izpratni un 

pamatiemaľas televīzijas un video reţijas jomā, kā arī apzināt reţisora lomu un nozīmi 

audiovizuālā darba tapšanā 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

 - gūtu pamatizpratni par audiovizuālo darbu reţiju; 

- apgūtu teorētiskas un praktiskas pamatiemaľas reţijas jomā; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, montāţas analīzi vadošo kinomeistaru daiļradē un    

  iepazītos ar mūsdienīgām plānošanas un programmas sagatavošanas tradīcijām; 

- apgūt reţisora „vīzijas‖ noformēšanas prasmi. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģijas pamati, audiovizuālās tehnoloģijas, 

scenārija izveides pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Ievads specialitātē. 

2. Reţisora loma audiovizuālo darbu veidošanā. 

3. Teledramaturģijas un mākslas izteiksmju līdzekļu pamati. 

4. Darbs ar dramaturģisko materiālu. 

5. Literāra darba analīze reţisora skata punktā. 

6. Reţisora eksplikācija, scenārijs un idejas īstenošana. 

7. Darbs komandā. 

8. Vienkameras video filmēšanas tehnoloģija. 

9. Reţisora darbs ar operatoru. 

10. Dokumentālo programmu reţija. 

11. Ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi, teleraidījumu skaľas risinājums. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

142 

 

 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Masmediji : prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - 

Rīga (2005) 

2. Ablans D. Ciparu filmēšana un reţija. M.,2003. 

3. Cury I.Directing and producing for Television. NY, 2001. 

4. Беляев И.К. «Введение в режиссуру». 1998 

5. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

6. Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

7. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

8. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

9. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1.  Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2.  Эблан Д. Цифровая съемка и режиссура. (2005) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, mācību teleraidījuma veidošana; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:               Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    TELEVĪZIJAS REŢIJA 2 

Kursa kods:     DIR31020 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:     5., 6. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 2.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    24 stundas 

Semināri:    14 stundas 

Praktiskās nodarbības:   22 stundas 

Ieskaite         2 stundas 

Eksāmens      2 stundas 

  

Kursa autors: Mg.art. Aigars Ceplītis, Jānis Rēdlihs 

 

Kursa mērķis: Sniegt topošajiem televīzijas reţisoriem izpratni par vidēji komplicētu reţijas 

ţanru specifiku studijās, kā arī pamatiemaľas daudzkameru reţijā 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

 - gūtu pamatizpratni par reţisora darba specifiku studijā;  

- apgūtu teorētiskas un praktiskas pamatiemaľas daudzkameru reţijas jomā; 

- iegūtu izpratni un pamatiemaľas televīzijas seriālu inscenēšanā; 

- apgūtu sarunu šovu ţanru. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas, scenārija 

izveides pamati, televīzijas reţisora darba pamati. 

 

Kursa saturs: 

 

                  1. Daudzkameru bideo tehnoloģija. 

  2. Mazie studijas sarunu šovi. 

  3. Lieli studijas sarunu šovi. 

  4.Sereālu inscenēšana. 

  5.Sadarbība ar skaľu reţisoru un komponistu. 

  6. Realitātes šovu reţija. 

  7. Videotreileru specifika. 

  8. Arhīva materiālu izmantošana. 

  

Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Masmediji : prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - 

Rīga (2005) 
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2. Ablans D. Ciparu filmēšana un reţija. M.,2003. 

3. Cury I.Directing and producing for Television. NY, 2001. 

4. Iespējamās slēptās reklāmas gadījumu analīze medijos pirms 8. Saeimas vēlēšanām. 

Riga, Sorosa Fonds-Latvija, 2002.  

5. Zette H. Television Production Handbook. California, 1992. 

6. Беляев И.К. «Введение в режиссуру». 1998 

7. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

8. Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

9. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

10. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

11. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1.  Каплан Б.С. «Литература и телевидение» (2000) 

2.  Эблан Д. Цифровая съемка и режиссура. (2005) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, mācību teleraidījuma veidošana; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

grupās prezentācija       1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

 

Aktualizēts:  30.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    TELEVĪZIJAS REŢIJA 3 

Kursa kods:     DIR31030 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     4. 

Semestris:     7. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    24 stundas 

Semināri:    14 stundas 

Praktiskās nodarbības:   22 stundas 

Ieskaite         2 stundas 

Eksāmens      2 stundas 

  

Kursa autors: Jānis Holšteins, Mg.art. Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: Sniegt topošajiem reţisoriem izpratni un iemaľas sareţģītākajās daudzkameru 

televīzijas tehnoloģijās un videofilmu veidošanas jomā, tiešraiţu specifikā, kā arī reţisora - 

inscenētāja meistarībā. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

  - gūtu iemaľas komplicētāko daudzkameru audiovizuālo darbu reţijā;  

- apgūtu lielu masu pasākumu televīzijas adaptācijas specifiku; 

- apgūtu iemaľas videofilmu reţijā un inscenēšanā; 

- izprastu videoklipu stilistiku un apgūtu to veidošanu. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas, scenārija 

izveides pamati, televīzijas reţisora darba pirmais profesionālais līmenis.  

 

Kursa saturs: 

1. Televīzijas izklaides šovu reţija. 

2. Televīzijas tiešraiţu specifika. 

3. Lielo masu pasākumu televīzijas adaptācija. 

4. Videofilmu inscenēšana. 

5. Sadarbība ar reţisora asistentu. 

6. Videoklipu estētika un veidošanas specifika. 

7. Starptautiskie kopprojekti. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Masmediji : prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - 

Rīga (2005) 

2. Ablans D. Ciparu filmēšana un reţija. M.,2003. 
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3. Cury I.Directing and producing for Television. NY, 2001. 

4. Iespējamās slēptās reklāmas gadījumu analīze medijos pirms 8. Saeimas vēlēšanām. 

Riga, Sorosa Fonds-Latvija, 2002.  

5. Беляев И.К. «Введение в режиссуру». 1998 

6. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

7. Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

8. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

9. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

10. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1. Каплан Б.С. «Литература и телевидение» (2000) 

2.  Эблан Д. Цифровая съемка и режиссура. (2005) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, mācību teleraidījuma veidošana; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

grupās prezentācija       1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

 

Aktualizēts:  30.03.2009. 
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Kursa nosaukums: TELEVĪZIJAS UN VIDEO OPERATORA DARBS 1 

Kursa kods:     CAM31010  

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1., 2. 

Semestris:      2., 3.  

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   18  stundas 

Semināri:   18 stundas 

Praktiskās nodarbības:  24 stundas 

Ieskaite:     2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Redlihs 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni un pamatiemaľas audiovizuālās mediju mākslas 

topošajiem speciālistiem televīzijas un video operatora darba specifikā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

             studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas par operatora darbu audiovizuālā darba   

  veidošanā un praktiskas pamatiemaľas operatora  mākslas sfērā; 

- izprastu video kameru tehnoloģiskās un optikas īpatnības; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, operatora mākslas analīzi vadošo meistaru 

  daiļradē dotajā sfērā; 

- izprastu operatora lomu radošajā komandā un sadarbību ar reţisoru un  

  Apgaismotāju; 

- iegūtu zināšanas par siţeta uzľemšanas posmiem un operatora   darbu  

                          filmēšanas sagatavošanā; 

- spētu īstajā brīdī, vietā un veidā fiksēt objekta vai notikuma vizuālo tēlu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas.  

Kursa saturs: 

1. Ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi. Ievads specialitātē; 

Redze, uztvere, tēla radīšana. 

2. Kamera, optika un aprīkojums; 

a)darbības ar kameras uzstādījumiem, 

b)daţādas video uzľemšanas aparatūras un formāti, 

c) optika, galvenie objektīvu raksturlielumi, 

3. Operatora darba ‘‘ieroču arsenāls‖-, kompozīcija, kustība; 

a)attēla  kadrējums(kopplāns, tuvplāns utt.), skata punkts, attēla 

dziļums(perspektīvas veidi), 

                                         b)kustības pamatvarianti, kustība ar transfokatoru,   

                                         uzľemšana no rokas, 
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4. Vienkameras darba specifika; 

5. Filmas uzľemšana dabā, interjeros, dekorācijās, 

6. Sadarbība ar reţisoru; operatora scenārijs: 

7. Studijas operatora darba specifika, darbs ar aktieri; 

8. Ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi, efekti.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. V. Eglītis. Gribu uzľemt filmu.Rīga. Jumava. 2003.  

2. D.E.Elkins, SOC. The Camera Assistant‘s Manual. Fifth edition.Elsevier.2009. 

3. Z. Perisic. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 

4. Волынец М.М. «Принципы работы оператора со светом» (2002) 

5. Волынец М.М. «Основы композиции кадра» (2002) 

6. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

7. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. Edward 

Arnold, 1993. 

2. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, filmēšana), ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; 

konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
Novērtēšanas forma:               Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās      1  10 % 

aktivitāte un dalība semināros   1  10 % 

praktiskais darbs    1  30% 

ieskaite     1  20% 

eksāmens     1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 15.01.2010. 
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Kursa nosaukums: TELEVĪZIJAS UN VIDEO OPERATORA DARBS 2 

Kursa kods:     CAM31020  

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:      5., 6. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   14  stundas 

Semināri:   16 stundas 

Praktiskās nodarbības:  30 stundas 

Ieskaite:     2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 

 

Kursa autors: Andrejs Verhoustinskis 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni un iemaľas topošajiem televīzijas un video operatoriem 

par vadošā operatora darbu audiovizuāla darba veidošanā, kā arī daudzkameru darba, 

tiešraiţu un realitātes šovu specifiku. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu zināšanas par daudzkameru operatora darbu;  

- spētu pielietot daţādu panoramēšanas un attēla mēroga izmaiľas ātrumu;  

- prastu organizēt kadrus, veidojot uzstādījumus ar atbilstošu daţāda  

  rakstura apgaismojumu; 

- izprastu specgaismu veidus un to īpatnības; 

- izprastu un spētu praksē veikt vadošā operatora pienākumus; 

- izprastu operatora darba specifiku tiešraidēs. 

Nepieciešamas priekšzināšanas pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas.  

televīzijas un video operatora darba pamati. 

 

Kursa saturs: 

1.  Daudzkameru televīzijas specifika 

2. Vadošā operatora pienākumi. 

3. Tiešraiţu specifika. 

4. Sporta raidījumu specifika. 

5. Realitātes šovu specifika. 

6. Specgaismu veidi un īpatnības. 

 

Ieteicamā literatūra: 

 1. V. Eglītis. Gribu uzľemt filmu. Rīga. Jumava. 2003.  

 2. Z. Perisic. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 
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4. Волынец М.М. «Принципы работы оператора со светом» (2002) 

5. Волынец М.М. «Основы композиции кадра» (2002) 

6. Фэнг И. «Работа телеоператора службы «Новостей» Реферативные обзоры. (2001) 

7. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и общественным 

мнением» Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

8. Медынский С.Е. «Панорамирование как творческий прием оператора-документалиста» 

Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: Longman, 1996 

 

Papildliteratūra: 

 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, filmēšana), ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; 

konsultācijas; starpposmā – ieskaite, noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
Novērtēšanas forma:                           Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  10 % 

aktivitāte un dalība semināros     1  10 % 

praktiskais darbs      1  30% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.02.2009. 
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Kursa nosaukums:    TELEVĪZIJAS UN VIDEO OPERATORA DARBS 3 

Kursa kods:     CAM31030  

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     4. 

Semestris:      7. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   18  stundas 

Semināri:   18 stundas 

Praktiskās nodarbības:  24 stundas 

Ieskaite:     2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 

 

Kursa autors: Aldis Šēnbergs 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem izpratni un praktiskās iemaľas sareţģītākajos 

audiovizuālā darba formātos, operatora – inscenētāja darbībā, kā arī operatora 

palīgtehnikas specifikā un pielietošanā. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu zināšanas par operatora- inscenētāja  darbu audiovizuālā darba   

  veidošanā un praktiskas iemaľas inscenēšanā; 

- spētu  izmantot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pakļaujot tos  

  savam individuālajam skatījumam 

- izprastu un spētu praksē pielietot daţādas operatora palīgtehnikas veidus  

   un modeļus; 

- spētu vadīt automātiskās videokameras; 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas.  

televīzijas un video operatora darba pirmais profesionālais līmenis.  

 

Kursa saturs: 

1. Operatora - inscenētāja specifika 

2. Darbs ar sliedēm 
  3. Darbs ar video krāniem 

 4. Darbs ar pantogrāfu 
  5. Sadarbība ar operatora asistentu 

6. Darbs ar automātiskajām kamerām 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. V. Eglītis. Gribu uzľemt filmu. Rīga. Jumava. 2003.  

2. Z. Perisic. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 
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3. Волынец М.М. «Принципы работы оператора со светом» (2002) 

4. Фэнг И. «Работа телеоператора службы «Новостей» Реферативные обзоры. (2001) 

5. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

6. Медынский С.Е. «Панорамирование как творческий прием оператора-документалиста» 

7. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

8. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

9. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: Longman, 

1996 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd 

ed. Edward Arnold, 1993. 

2. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, filmēšana; ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; 

konsultācijas; ieskaite un noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
Novērtēšanas forma:                           Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  10 % 

aktivitāte un dalība semināros     1  10 % 

praktiskais darbs      1  30% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.02.2009. 
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Kursa nosaukums:    SCENĀRIJA VEIDOŠANA 1 

Kursa kods:     SCN31010 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 

Semestris:      2. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009. gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   12  stundas 

Semināri:     8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  10 stundas 

Ieskaite        2 stundas 
 

Kursa autors: Uģis Segliņš 

 

Kursa mērķis: jauno audiovizuālo mediju speciālistu ievadīšana scenāriju mākslas jomā. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai, veiksmīgi apgūstot šo studiju 

kursu, studējošie: 

- iegūtu teorētiskas pamatzināšanas un pirmās praktiskas iemaľas scenārija 

veidošanas jomā; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, scenāriju veidošanu vadošo scenāristu daiļradē. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, radošā procesa psiholoģija 

 

Kursa saturs: 

 

1. Ievads. Kas ir scenārijs audiovizuālajos medijos? 

2. No idejas līdz scenārijam. 

3. Dramaturģijas pamati - scenārija pamati. 

4. SEMINĀRS. Kā atpazīt scenāriju citu audiovizuālu darbu veidojošo elementu kopainā? 

5. Scenārija kompozīcija. 

6. Tēli. Dialogs. Skaľas saspēle ar attēlu. 

7. Ţanra, formāta, stila un rokraksta izpratne scenārijā. 

8. SEMINĀRS. Viena notikuma vai ieceres vairākas scenāriju versijas. 

9. Scenāriju atšķirības daţādos audiovizuālajos medijos. 

10. Diferencēta auditorija - scenārija uztveres psiholoģiskie aspekti. 

11. SEMINĀRS. Savu scenāriju analīze – „prāta vētra‖.  

12. Scenārija rediģēšana. Iecerētais, izveidotais un sasniedzamais. 

13. Reţisora eksplikācija. Scenārista sadarbība ar citiem audiovizuālā darba veidotājiem.  

14. No slavenu scenāristu pieredzes, biogrāfijām un izteikumiem. Lekciju, semināru un 

praktisko nodarbību kopsavilkums. 

15. SEMINĀRS. Savu gatavo scenārija prezentācija. 

16. IESKAITE – katra studenta teorētisko un praktisko zināšanu izvērtējums. 

Mācību literatūra: 
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1.Aristotelis „Poētika‖ (Jāľa Rozes apgāds, 2008.) 

2.Šells Sundstets „Rakstīt kino‖ (Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs‖, 2003)  

3.Lauris Gundars „Dramatika jeb Racionālā poētika‖ 

(„Darbnīcas‖, 2009) 

4.Robert Edgar – Hunt, John Marland, James Richards „Screenwriting‖ („Basics Film-

Making 02‖). 

5.Александр Пронин „Как написать хороший сценарий‖  

(СПб.: Азбука-классика, 2009. 288 с.). 

6. Ievērojamu autoru scenāriji (piemēram, Ingmars Bergmanis „Priekšstati‖  (kinostāsti, 

apgāds „Daugava‖, 2000). 

7.Ievērojamu dramaturgu lugas (piemēram, Viljams Šekspīrs „Hamlets‖, Rūdolfs  

Blaumanis „Indrāni‖). 

 

Papildliteratūra: 

 

1. Syd Field ―The Foundations of Screenwriting‖ (2005). 

2. Syd Field ―Selling a Screenplay: a guide to Hollywood‖ (2004). 

3. Syd Field ―Screenwriting Workshop‖ (2003). 

4. David Trottier ―The Screenwriter‘s Bible‖ (2001). 

5. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением». 

6. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003). 

7. Дмитриев Л.А. «Искусство драмы» (1996). 

8. Дмитриев Л.А. «Метод творчества» (законы телевизионной драматургии) (2002). 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, scenāriju veidošana); konsultācijas; noslēgumā praktiskā un 

teorētiskā ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas, bet akcents ir uz praktiskajiem 

darbiem. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): jāsaľem pozitīvs 

vērtējums.  

                         

Vērtēšanas kritēriji: 

 

1. Katrā nodarbībā (to veidos teorētiskā  un praktiskā daļa) studentiem tiks dots kāds 

uzdevums, kas būs saistīts ar scenārija ieceri, izvirzīto mērķi, izvēlēto auditoriju, formu, 

izteiksmes veidu. 
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       Cik nodarbību, tik arī uzdevumu. Katra uzdevuma sekmīga izpilde – 1 punkts. Tā 

       kā kopumā ir paredzētas 15 nodarbības, tad kopumā jāsavāc 15 punkti. 

 

2. Nodarbību gaitā (lekcijās un semināros) studentiem būs iespēja soli pa solim tuvoties 

pašam sava scenārija izveidei. Pēdējā seminārā katram studentam būs jāiesniedz 

rakstiskā formā savs gatavais scenārijs, jāprezentē tas un jāaizstāv tā tiesības tikt 

realizētam. Starplaikā starp pēdējo semināru un ieskaiti visi scenāriji tiks izvērtēti. 

Ieskaitē notiks pārrunas ar katru studentu, tajā tiks analizētas katra iesniegta scenārija 

stiprās un vājās puses un izteikts novērtējums (skala – 1-10). 

 

Ieskaite būs sekmīgi nokārtota, ja: 

a) apmeklējums būs atbilstošs RSEBAA standartiem; 

b) nodarbību gaitā tiks izpildīti visi praktiskie uzdevumi un iegūti 15 punkti; 

c) studenta izveidotais scenārijs iegūs pozitīvu vērtējumu (zemākā atzīme - 4).  

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

  

Aktualizēts:     12.01.2010. 
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Kursa nosaukums:    SCENĀRIJA VEIDOŠANA 2 

Kursa kods:     SCN31020 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:      5. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    24  stundas 

Semināri:    16 stundas 

Praktiskās nodarbības:   20 stundas 

Ieskaite         2 stundas 

Eksāmens      2 stundas 
 

Kursa autors:  Mg.art. Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: sniegt topošajiem scenāristiem pamatlīmeľa zināšanas un iemaľas 

audiovizuālo darbu scenāriju izveides specifikā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas par daţāda ţanra televīzijas scenāriju veidošanu; 

- apgūtu audiovizuālā darba literārā scenārija izveides iemaľas; 

- izprastu scenārista vietu un nozīmi radošajā komandā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, radošā procesa psiholoģija, teātra 

vēstures pamati, kino un televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes, scenārija veidošanas pamati. 

 

Kursa saturs: 

3. Daţādu televīzijas raidījumu ţanru specifika. 

4. Dokumentāla raidījuma scenārijs. 

5. Pētnieciska raidījuma scenārijs. 

6. Sarunu raidījuma scenārijs. 

7. Dialogu rakstīšana. 

8. Redaktora darbs televīzijā. 

9. Sadarbība ar reţisoru. 

 

Obligātā literatūra: 

1. Gress G.R., Leeuwen T., Kress G.R. Reading Images: The Grammar of Visual Design 2002. 

2. Murray, Susan, and Laurie Ouellette, eds. (2004). Reality TV: Remaking Television Culture. 

New York University Press  

3. Syd Field ―Selling a Screenplay: a guide to Hollywood‖ (2004) 

4. Syd Field ―Screenwriting Workshop‖ (2003) 
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5. David Trottier ―The Screenwriter‘s Bible‖ (2001) 

6. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» 

7. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

8. Дмитриев Л.А. «Метод творчества» (законы телевизионной драматургии) (2002) 

 

 

Papildliteratūra: 

1.Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, scenāriju veidošana); konsultācijas; noslēgumā praktiskā un 

teorētiskā ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas, bet akcents ir uz praktiskajiem 

darbiem. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un  eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība semināros                   1  20 % 

praktiskais darbs      1  40 % 

ieskaite       1  10 % 

eksāmens       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

  

Aktualizēts:     02.04.2009. 
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Kursa nosaukums:    SCENĀRIJA VEIDOŠANA 3 

Kursa kods:     SCN31030 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:      6. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   12  stundas 

Semināri:     8 stundas 

Praktiskās nodarbības:             10 stundas 

Ieskaite                 2 stundas 
 

Kursa autors:  Mg.art. Aigars Ceplītis, Uģis Segliņš 

 

Kursa mērķis: sniegt topošajiem scenāristiem zināšanas un iemaľas seriālu un sitkomu 

veidošanā, kā arī scenārista darba specifiku jaunajos medijos.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaľas dramaturģiska rakstura scenāriju 

veidošanā; 

- apgūtu sitkoma ţanra specifiku; 

- apgūt scenārista darba specifiku jaunajos medijos. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, radošā procesa psiholoģija, teātra 

vēstures pamati, kino un televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes, scenārija veidošanas pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Dramaturģiska rakstura scenārijs. 

2. Viencēliens. 

3. Komēdijas ţanra specifika televīzijas seriālos. 

4. Jauno mediju saturs un tā veidošana. 

 

Obligātā literatūra: 

1. Gress G.R., Leeuwen T., Kress G.R. Reading Images: The Grammar of Visual Design 2002. 

2. Murray, Susan, and Laurie Ouellette, eds. (2004). Reality TV: Remaking Television 

Culture. New York University Press. 

3. Syd Field ―Selling a Screenplay: a guide to Hollywood‖ (2004). 

4. David Trottier ―The Screenwriter‘s Bible‖ (2001). 

5. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением». 

6. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003). 

7. Дмитриев Л.А. «Искусство драмы» (1996). 
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Papildliteratūra: 

1.Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, scenāriju veidošana); konsultācijas; noslēgumā praktiskā un 

teorētiskā ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas, bet akcents ir uz praktiskajiem 

darbiem. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība semināros     1  30 % 

praktiskais darbs      1  40 % 

ieskaite       1  30 % 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

  

Aktualizēts:     02.04.2009. 
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Kursa nosaukums:    SCENĀRIJA VEIDOŠANA 4 

Kursa kods:     SCN31040 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     4. 

Semestris:      7. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   24  stundas 

Semināri:    16 stundas 

Praktiskās nodarbības:  20 stundas 

Ieskaite        2 stundas 

Eksāmens      2 stundas 
 

Kursa autors:  Mg.art. Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: sniegt topošajiem scenāristiem augstākās profesionālās izglītības līmeľa 

zināšanas un iemaľas televīzijas videofilmu, izklaides šovu un kino scenāriju izveides 

specifikā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas par televīzijas videofilmu specifiku; 

- apgūtu televīzijas izklaides šovu scenāriju veidošanu; 

- izprastu videoklipu ţanra estētiku un scenārista specifiku; 

- apgūtu iemaľas kino scenāriju veidošanā.. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, radošā procesa psiholoģija, teātra 

vēstures pamati, kino un televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes, scenārija veidošanas pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Televīzijas videofilmu specifika. 

2. Izklaides šovi televīzijā. 

3. Videoklipu estētika un satura veidošanas specifika. 

4. Kino scenāriju veidošanas specifika. 

 

Obligātā literatūra: 

1. Gress G.R., Leeuwen T., Kress G.R. Reading Images: The Grammar of Visual Design 

2002. 

2. Murray, Susan, and Laurie Ouellette, eds. (2004). Reality TV: Remaking Television 

Culture. New York University Press  

3. Syd Field ―Selling a Screenplay: a guide to Hollywood‖ (2004) 

4. Syd Field ―Screenwriting Workshop‖ (2003) 

5. David Trottier ―The Screenwriter‘s Bible‖ (2001) 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

161 

 

6. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» 

7. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

          8. Дмитриев Л.А. «Искусство драмы» (1996) 

          9. Дмитриев Л.А. «Метод творчества» (законы телевизионной драматургии) (2002) 

 

Papildliteratūra: 

1.Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, scenāriju veidošana); konsultācijas; noslēgumā praktiskā un 

teorētiskā ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas, bet akcents ir uz praktiskajiem 

darbiem. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un  eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība semināros     1  20 % 

praktiskais darbs      1  40 % 

ieskaite       1  10 % 

eksāmens       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

  

Aktualizēts:     02.04.2009. 
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Kursa nosaukums:  KOMPOZĪCIJAS PAMATI  

Kursa kods:  ART31300  

Kursa dala:  Ierobežotās izvēles B DAĻA  

Studiju gads:  1.  

Semestris:  1.  

Zinātnes nozare:  Mākslas zinātne  
Zinātnes apakšnozare:  Plastiskās mākslas vēsture un teorija  

Kursa apstiprinājuma datums:  2008.gada 14.maijā  

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas.  
    Lekcijas:    16 stundas  
    Praktiskās nodarbības:  13 stundas  

    Eksāmens:       3 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Borgs  
 
Kursa mērķis: Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas dizaina pamatos. Dot 
praktiskas iemaľas veidot grafiskos projektus, izmantojot datortehnoloģijas.  

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 
studējošie:  

- sniegt zināšanas par kompozīcijas pamatprincipiem;  

- sniegt zināšanas krāsu mācībā;  

- sniegt prasmi izveidot skices;  
- sniegt zināšanas par burtu mācību;  
- sniegt prasmi pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. 
 
Nepieciešamas priekšzināšanas: vidusskolas zināšanas  
 
Kursa saturs:  
1. Kompozīcijas definējums. Ievads kompozīcijas principu attīstībā.  
2. Tehniskie paľēmieni skiču izveidē.  

3. Kompozīcijas pamatelementi: Punkts, līnija, plakne, apjoms. 

4. Krāsu mācība: Krāsu aplis. Vēsās un siltās krāsas. Melni-baltā skala. 

5. Grafiskā dizaina projektēšanas metodes. Faktūras un to veidi. 

6. Simetrija un asimetrija. Līdzsvars.  

7. Komponēšanas metodes laukumā. Komponēšana ar palīglīnijām un tīklu sistēmā.  

8. Kompozīciju uzbūves sistēmas. Moduļtīkli. 

9. Kompozīcijas principu pielietojums maketēšanā.  

10. Atklātā kompozīcija. Brīvā kompozīcija. 

11. Telpiskās struktūras. Tektonika. 

 

Ieteicamā literatūra:  
1. Ymomto & Kimura. Special Events Graphics. Tokio, 1999.  
2. Иоханес Итен. Искусство формы.   

    Mocквa, 2001.  

3. Иоханес Итен. Искусство цвета.   
    MOCКВA, 2001.  

4. Л. БАХАСКАРАН. ДИЗАЙН И ВРЕМЯ. АРТ РОДНИК. МОСКВА. 2007. 
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5. M. de Sausmarez. Basic Design: the dynamics of visual form. Studio Vista. London. 2000. 

 

Papildliteratūra:  
1. МИР ДИЗАЙНА. ЖУРНАЛ, С П, 1997.-2001.  

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no teorētiskajām lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kurās studenti mācās 

pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, kas ļauj kursa teorētiskās zināšanas izmantot praksē, 

un  noslēgumā - rakstiska eksāmenā.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskas pamatzināšanas, bet akcents - uz izpratni un zināšanu 

praktisku pielietošanu.  

 
Kursa metodiskais nodrošinājums:  

- nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem;  

- metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem;  

augstskolas materiāli - tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, patstāvīgais darbs un gala eksāmens. 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums pēc 
sekojošas novērtēšanas formas:  
 
Novērtēšanas forma:           Skaits:    Īpatsvars:  
eksāmens - skate    1    50% 
patstāvīgais darbs     1    30% 

kontroldarbs      1    20%  
     

 
  
Mācību valoda:  latviešu, krievu  
 
Aktualizēts:    20. 09. 2009.  
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Kursa nosaukums:              LITERATŪRAS VĒSTURE UN TEORIJA 

Kursa kods:    LIT31000 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:     5. 

Zinātnes nozare:                               Literatūrzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Literatūras vēsture un literatūras teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

     Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un     

     studentu patstāvīgās studijas. 

                              Lekcijas:               20 stundas 

 Semināri:                4 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

                                  Konsultācijas:                                  2 stundas 

                                  Eksāmens:                2 stundas 

 

Kursa autors: Uģis Segliņš 

 

Kursa mērķis: sniegt pārskatu par nozīmīgākajām parādībām gan pasaules gan latviešu 

literatūrā, aplūkojot literatūras attīstības nosacījumus un daţādus attīstības posmus, virzienus, 

ţanrus, kā arī atsevišķu autoru daiļradi;  

radīt un attīstīt izpratni par tradicionālo un mūsdienu tekstu poētiku un  māksliniecisko 

komunikāciju, literārā teksta struktūru, literatūras veidiem un ţanriem, literatūrkritiskās domas 

attīstības procesu. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu zināšanas par pasaules literatūras galvenajiem attīstības posmiem; 

- tiktu iepazīstināti ar galvenajiem pasaules literatūras virzieniem un iezīmēm;  

- gūtu izpratni par latviešu literatūras galvenajiem attīstības posmiem;  

- tiktu iepazīstināti ar izcilākajiem pasaules un latviešu literatūras autoriem un to 

darbiem; 

- gūtu izpratni par literatūras teorijas pamatjautājumiem. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: vidējās izglītības līmenis 

Kursa saturs:  

1. Ievads. Komunikācija un literatūra. Valoda un runa. Izteikums, teksts un literārs teksts. 

Literatūra un valoda. Teksta līmeľi. 

2. Literatūras veidošanās, avoti, attīstības periodizācija.   

3. Literatūras veidi, to specifika. 

4. Viduslaiku literatūra. 

5. Renesanses literatūras galvenās iezīmes. Humānisms. 

6. V. Šekspīra dzīve un daiļrade, V. Šekspīra dramaturģijas pamatiezīmes. Soneti. 

7. 17.gs. literatūras galvenie virzieni: baroks un klasicisms. 

8. Pirmie periodiskie izdevumi latviešu valodā. 

9. Apgaismības posma literatūra Rietumeropā. 
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10. „Vētras un dziľu‖ kustība. Herders un Šillers. Gētes daiļrade. 

11. 19.gs. galvenie virzieni - romantisms un reālisms. 

12. Jaunlatviešu literārā darbība. Juris Alunāns, Krišjānis Barons. 

13. Tautiskais romantisms. Ausekļa estētika un dzeja. 

14. Andreja Pumpura eposs ―Lāčplēsis‖. 

15. Francijas literatūra 19.gs. beigās. Bodlērs un symbolisms 

16. Reālisma aizsākumi latviešu literatūrā 

17. 20.gs. literatūras specifika. Modernisms un avangardisms literatūrā. 

18. Eksistenciālisms un postmodernisms literatūrā. 

19. Mūsdienu latvoešu literatūra 

20. Literārs darbs, tā analīze un interpretācijas iespējas. Satura un formas problēmas. 

21. Drāma, tās savdabība. Darbība, dramatiskais, konflikts, kompozīcija. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. V. Valeinis. Ievads literatūrzinātnē.  R., 1996. 

2. Latviešu literatūras vēsture. I-III. R.: Zvaigzne ABC, 1998-2001 (arī sīkāks palīgliteratūras 

rādītājs!) 

3. Berelis G. Latviešu literatūras vēsture no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. – R.: Zvaigzne 

ABC, 1999.  

4. Marlowe C. The Plays./ Wordsworth Editions Ltd, 2000. 

5. Šekspīrs V. Romeo un Dţuljeta. Simbelīns. Vētra./ Rīga, 2004.* 

6. Grīnvalde A. Franču romantisma literatūra 19.gadsimtā. – Liepāja, 2002. 

7. Ivbulis V. Ceļā uz literatūras teoriju. – R., 1998. 

8. Ziemeļu zvaigznājs. – R., 2002. 

9. Tabūns B. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. R.: Zinātne, 2003. 

10.  Nicholls P. Modernisms: A Literary Guide. – Berkeley, Los Angeles: University of California   

       Press, 1995. 

11. Ārzemju literatūras vēsture. Viduslaiki un renesanse / V. Ţirmunska red. Rīga, 1968.* 

12. 19.gs.literatūras vēsture. – Liepāja, 1992. 

 

Papildliteratūra; 

1. Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse. R.: Zinātne, 2004. 

2. Dante Aligjēri. Dievišķā komēdija./ Rīga, 1994.* 

3. Šekspīrs V. Kopoti raksti 6 sēj./ Rīga, 1963.-1965.* („Hamlets‖, „Makbets‖, „Karalis Līrs‖, 

viena no komēdijām, soneti) 

4. Bekets S. Gaidot Godo./ Avots. 1987. Nr. 11.-12.* 

5. Dţoiss Dţ. Uliss./ R., 1993.* 

6. Eko U. Fuko svārsts./ R., 2001.* vai Eko U. Rozes vārds./ R., 1998.* 

7. Remarks E. M. – Rietumu frontē bez pārmaiľām./ R., 1984.* vai Hemingvejs E. Ardievas 

ieročiem./ Hemingvejs E. Raksti piecos sējumos. 2. sēj. R., 1972.* 

8. Hese H. Stepes vilks./ R., 1991.; R., 2005.* 

9. Kafka F. Process./ Avots. 1990. Nr. 3.-8.; Kafka F. Process./ R., 1999.* 

10. Kamī A. Svešinieks./ Kamī A. Svešinieks. Mēris. R., 1989.* 

11. Kundera M. Nepanesamais esības vieglums./ R., 1993.; R., 1999.* 

12. Manns T. Doktors Fausts./ R., 1966.* 

13. Orvels Dţ. Dzīvnieku ferma / Orvels Dţ. Dzīvnieku ferma. 1984. R., 1990.; Avots./ 1988. Nr. 

3.-6.* 

14. E. Barton, G. Hudson. A Contemprorary Guide to Literary Terms.  Bost., N.-Y., 1997. 
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Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas, grupu darbs. Nozīmīga vieta 

ierādīta kultūras parādību prezentācijām. Jebkura nodarbība ir interaktīva. Padziļinātai 

jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, vizuālie materiāli, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, grupu darbs, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, 

un gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

Kontroldarbs                    1  20% 

patstāvīgie mājas darbi (prezentācijas)            2  30% 

eksāmens                                                                        1                     50% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  08.09.2009. 
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Kursa nosaukums:   TELEVĪZIJAS ADAPTĀCIJAS 

Kursa kods:    SCN31050 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    6. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 2.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas 

lekciju, semināru un praktiskajās nodarbībās, kā arī un studentu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:    12 stundas 

Semināri              4 stundas 

Praktiskās nodarbības:  12 stundas 

Konsultācijas:    2 stundas 

Ieskaite:     2 stundas 

Kursa autors:. Uģis Segliņš 

Kursa mērķis: Sniegt topošajiem scenāristiem izpratni un praktiskās iemaľas literāro 

materiālu adaptāciju veidošanā audiovizuālo darbu vajadzībām.  

Kursa uzdevumi/ / Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- apgūtu literāro materiālu adaptāciju teorētiskās un metodiskās zināšanas; 

- spētu prozas darbu pārveidot dramaturģiskā scenārijā; 

- gūtu praktiskas iemaľas televīzijas adaptāciju rakstīšanā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, televīzijas un kino drmaturģija, 

scenārija veidošanas pamati, radošā procesa psiholoģija, mūsdienu latviešu valodas 

aktualitātes. 

 

Kursa saturs: 

1.   Literārā darba analīze un strukturēšana. 

2. Siţets – darbība. 

3. Dramaturģiska materiāla veidošana ekranizējuma vajadzībām. 

4. Televīzijas ekranizējumu specifika. 

5. Dokumentālas filmas adaptēts scenārijs. 

6. Mākslinieciska iestudējuma vai seriāla adaptēts scenārijs. 

Ieteicamā literatūra: 

1. Pētersons P. Darbības māksla. R.,1978. 

2. S. Field. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Dell Publishing. 2005. 

3. Ершов П. M. Режиссура как практическая псинология / Петр Михайлович Ершов. – 

Москва: Искуство, 1972. – 350 с. 

Interneta informācija: 

 www.mediadesk.lv/index.ph?d=5 

www.screenwriting.info 

http://www.mediadesk.lv/index.ph?d=5
http://www.screenwriting.info/
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Studiju metodes: 

 

Literāru darbu  analīze, darbs grupās citu pieredzes analīzei, televīzijas adaptāciju 

rakstīšana, prezentēšana un pārrunas. 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar lekciju metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
Novērtēšanas forma:                                         Īpatsvars: 

                      
aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijās                                30% 

individuāls darbs – adaptēts literārais scenārijs                                           40% 

 ieskaite     40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  31.03.2009. 
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Kursa nosaukums:      MĀKSLAS MENEDŢMENTS 

Kursa kods:    MAN31000 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    3. 

Semestris:    5. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   18 stundas 

Semināri:    8 stundas 

Praktiskās nodarbības:   4 stundas 

Ieskaite     2 stundas 

 

Kursa autori: Dr.paed., asoc. profesore R. Vīra 

 

Kursa mērķis: Sniegt pamatzināšanas mākslas biznesa ekonomikā un menedţmentā, kas 

ir nepieciešamas lai radītu izpratni par audiovizuālo darbu menedţmenta specifiku.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas mākslas biznesa 

ekonomikas  un menedţmenta sfērā; 

- apgūtu informācijas plūsmu vadības metodes; 

- iemācītos plānot un izstrādāt audiovizuālās nozares biznesa stratēģijas. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, komercdarbības pamati, radošā procesa 

psiholoģija, televīzijas raţošanas tehnoloģija. 

 

Kursa saturs: 

1. Organizācijas struktūru veidi 

2. Informācijas plūsmu vadīšana 

3. Biznesa procesu analīze un apraksts 

4. Informācijas plūsmu attīstības vēsture (laivstrimings) 

5. Laivstriminga pamattehnoloģijas   

6. Mākslas biznesa finanšu menedţments  

7. Stratēģiskā vadīšana un plānojums  

8. PR teorija un prakse  

9. Brendings 

10. Reklāmas un PR menedţments  

11. Masu komunikācijas un mediju plānošana  

12. Finanšu vadība  

13. Argumentācijas loģika un teorija  

Ieteicamā literatūra: 

1. Bendiksens P. „Ievads kultūras un mākslas menedţmentā‖, J.Rozes apgāds, 2008 

 2. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008 
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 3. Veinberga Sandra. Publiskās attiecības PR : teorija un prakse  (2004) 

 4. Дмитриев Л.А. «Рынок искусств и искусство рынка» (2004) 

5.  Галкин Л.И. « Microsoft Office для экономистов» (2000) 

6.  Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

7. Hall R.R. Organizations. Structures, Process and Outcomes. Prentice Hall, New Jersey, 

1999 

 

Papildliteratūra: 

1. Князев А.М. «Изучение личности в условиях организации» (2003) 

2. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi); konsultācijas; noslēgumā - ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:               Skaits:         Īpatsvars: 

kontroldarbs       1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

ieskaite       1  60% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 23.03.2009. 
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Kursa nosaukums:            TELEVĪZIJAS RAŢOŠANAS TEHNOLOĢIJA 

Kursa kods:    TEH31020 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    3.,4. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    16 stundas 

Semināri:    20 stundas 

Praktiskās nodarbības:   24 stundas 

Ieskaite        2 stundas 

Eksāmens      2 stundas 

 

Kursa autori: Jānis Holšteins 

 

Kursa mērķis: dot pamatzināšanas audiovizuālo darbu veidošanas tehnoloģijā, kas ir 

pamats tālākajai mediju specialitāšu apgūšanai. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu televīzijas un neatkarīgu producentu kompānijas organizācijas  

  pamatus; 

- apgūtu principiālo televīzijas producēšanas tehnoloģiju un loģistiku;  

- apgūtu videoieraksta vai filmēšanas procesa pamatus un tā  

   organizāciju; 

- apgūtu studijas darba un tiešraiţu  specifiku; 

- apgūtu post production būtību un uzdevumus; 

- apgūtu organizatora iemaľas; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Telekompāniju organizācijas principi. 

2. Neatkarīgu producentu kompānijas. 

3. Audiovizuāla darba producēšanas tehnoloģija un loģistika. 

4. Darba organizācijas metodes. 

5. Videoieraksts un filmēšana. 

6. Studiju darbs. 

7. Tiešraiţu specifika. 

8. Post production. 

9. Mūsdienīga tehnika un loģistika. 

10. Uztveres psiholoģija. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008V.  

2. Eglītis. Gribu uzľemt filmu. Rīga. Jumava. 2003.  

3. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing 

media and communications: concepts, technologies and ethics in global and 

national perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

4. Борискин В.В. Поликарпова Н.М. «Документационное обеспечение 

деятельности организаций телерадиовещания» (2002) 

5. Головко С.Б. «Система дистанционного обеспечения. Методические 

рекомендации» (2006) 

6. Головко Б. «Основы информационного менеджмента массовой 

коммуникации» (2005) 

7. Голядкин Н.А. «Телепрограммирование в США: специфика и приемы» 

(1997) 

8. Грызунова О.И. Дерибас Г.Т. и др. «Нормативная база телерадиовещания в 

современных условиях: концепции и пути формирования» 

9. Прощикин Т.А. «Организация телевизионного ток-шоу» (2006) 

10. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» Михалкович В.И. «О сущности телевидения» 

(1998) 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2.  McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (darbs grupās: 

„brainstorming‖, situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; 

konsultācijas; ieskaite un noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  
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Novērtēšanas forma:                      Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

ieskaite       1  20% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 25.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    FOTO  MĀKSLAS PAMATI 

Kursa kods:    FOT31010 

Kursa daļa::       Obligātā  A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 8.aprilī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 Lekcijas:   12 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  16 stundas 

                                  Konsultācijas:                             1 stunda 

                                  Ieskaite:                      3 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Deinats,  Mg.paed. Zigurds Bilzonis 

 

Kursa mērķis: : plaša profila audio vizuālā mediju mākslas speciālistu sagatavošana foto 

mākslas jomā.  Vispusīgs kursa apjoms ietver sevī pēdējos tehnoloģiskos, estētiskos attīstības 

virzienus mūsdienu fotoţurnālistikā, modes, reklāmas, produktu, dokumentālā un mākslas foto 

jomā.  Kursa praktisko projektu pamatā ir Eiropas un ASV foto tirgū izmantotie tehniskie un 

estētiskie principi, kas šobrīd ir uzskatīti kā paraugmodelis un dominē pasaules presē, komerc 

un mākslas foto industrijā. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas foto mākslas jomā;  

- iepazītos ar mūsdienīgu fotomateriālu raţošanu un apstrādi; 

-  apgūtu fotogrāfisku iespēju pielietošanu; 

- apgūtu mūsdienu attīstītākās programmas fotomateriālu rediģēšanā: Adobe 

Creative Suite. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: - Nav 

 

Kursa saturs:  
1. Fotogrāfijas pirmsākumi un attīstības vēsture; 

2. Fotogrāfijas aparatūra un tehnika; 

3. Ansela Adamsa zonu sistēma;  

4. Objekts un vide;  

5. Fotokompozīcija; 

6. Krāsu fotogrāfija; 

7. Gaismas veidi un virzieni; 

8. Melnbaltā fotogrāfija; 

9. Foto mākslas ţanri;  

10. Fotoreportāţa;  

11. Fotogrāfija reklāmā;  

12. Paviljona fotografēšana; 

13. Digitālā fotogrāfija un tās apstrāde. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. John Hedgecoe ―The Book of Photography‖ (2005) 

2. Chris Weston ―The Essential Lighting‖ (2004) 

3. Lee Frost ―The Creative Photography handbook: a source of tehniques and  ideas‖ 

(2000) 

4. Feldman E.B.Varieties of Visual Expierence.Third Edition.- New York: Harry 

N.Abrams,Inc.1987. 

5. Janson H.W. A basic history of art. New York, 1992. 

 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. Edward 

Arnold, 1993. 

2. Taschen: 20th Century Photography‖ (1996) 

3. Roger Hicks and Frances Schultz: „Product Photography‖ (1998) 

4. Roger Hicks and Frances Schultz: „Glamour and Fashion Photography‖ (1997) 

5. John Hedgecoe: „ The Photographer‘s Handbook‖ (1997) 

6. Rogers Hicks: „The Lens Book‖ (2001) 

7. Gaunt L.Practical exposure in photografhy.London.1978. 

     Periodika, internets: 

1. Ţurnāls „Foto kvartāls‖. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, fotodarbu analīze, fotostudiju apmeklējums; konsultācijas; 

noslēgumā prakstiskā un teorētiskā ieskaite.  Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās 

pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu. 

Paralēli lekcijām un semināriem tiks veidots praktiskais darbs Semestra noslēgumā 

studentiem jāprezentē sevis veidotās foto sērijas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (izdrukas, foto-videomateriāli); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: aktivitāte un dalība nodarbībās un praktiskajos darbos, darbu skates. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
  

Novērtēšanas forma:                  Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darbu prezentācija       1  25% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos   1  25% 

ieskaite          1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

Aktualizēts:  01.09.2009.  
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Kursa nosaukums:   AKTIERMEISTARĪBA 

Kursa kods:    ACT31000 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1.,2. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 8.aprilī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas 

lekciju un praktiskajās nodarbībās, kā arī studentu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:     24 stundas 

Praktiskās nodarbības:   36 stundas 

Ieskaite:       2 stundas 

Eksāmens       2 stundas 

Kursa autors: Mg.art. Māra Liniņa, Mg.art. Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: Dot ieskatu aktiera meistarības pamatos, attīstīt prasmes un iemaľas 

skatuviskajā darbībā, veidot kontaktu ar partneri un skatītāju, raidīt domu, attīstīt iztēli un 

fantāziju, attīstīt reakciju, ţestus un ķermeľa plastiku. Veicināt izpratni par skatuves 

darbības organiku.  

 

Kursa uzdevumi: 

Veidot izpratni par skatuviskās darbības nosacījumiem, lomas – rakstura analīzi un aktiera 

psihofizisko darbību, attīstīt prasmi veidot kontaktu ar partneri un skatītāju. Veikt lugas 

teksta loģisko analīzi Attīstīt radošo potenciālu, kas veido paralēles ar citiem radošās sfēras 

priekšmetiem -jaunrades procesu, sociālajām zinātnēm, psiholoģiju. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: Latvijas kultūras vēsture, vizuālās komunikācijas 

pamati, dzimtā valoda, psiholoģija, kino vēsture. 

Kursa saturs: 
Organiskas skatuviskās darbības treniľa elementi : 

 

1.  Vingrinājumi impulsu un spontanitātes attīstīšanai  

2. Vingrinājumi Uzmanības treniľam, uzmanības koncentrēšanai, uzmanības dalīšanai – 

mazais un lielais uzmanības loks  

3. . Individuālās etīdes, pāru etīdes – definēšana, informēšana, attaisnojums, motivācija, 

emocionālā atmiľa 

4, Etīdes -„Es dotajos apstākļos‖ 

5. Vingrinājumi iztēles un asociāciju attīstīšanai – darbībā un verbāli 

6. Neverbālā un verbālā skatuves darbība 

7. Ţesti, mikromīmika, runas melodija (intonācija) 

8. Teksta loģiskā analīze (dzeja, proza, publiskā runa, fabula, pasaka, dialogs, monologs) 

9. Lugas vai scenārija lomas analīzes galda periods ( raksturi, epizode, virsuzdevums, 

caurvijdarbība) 

10.Lugas analīze darbībā (akcenti), 

11.Taktikas izvēle -paštēla radīšana. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

177 

 

Ieteicamā literatūra: 

 

1. Ferda Ē. Topoša aktiera ķermeľa kultūra. - R.: Liesma, 1968. - 112 lpp. 

2. Akurātere L.Aktiermāksla latviešu teātrī: Monogrāfija. - R.: Zinātne, 1983.-.296lpp.  

3. Rubenis A. Piezīmes aktiera gramatikai. - Klīvlanda: Latviešu teātru apvienība Ziemeļamerikā, 

1968. - 196 lpp. 

4. Staľislavskis K.S. Aktiera darbs. Skolnieka dienasgrāmata/tulk. A.Vaivars-R.:LVI,1951.-384lpp. 

5. Zahava B.J. Aktiera un reţisora meistarība. - R.: Zvaigzne, 1976. - 266 lpp. 

6. Zeltmatis. Skatuves māksla. Teorētiski praktisks vadonis teātra darbiniekiem. - R.: J. Roze, 1923. 

- 438 lpp.  

7. Bormane O. Skatuves runas pamati. - R.: LVI, 1961. - 154 lpp. 

8. Novickaja L.P. Aktiermeistarības psihotehnikas elementu apguve. -Maskava.: Sovetskaja Rossija 

1969.–272lpp. 

9. Gippius S. Radošās psihotehnikas treniľš – M.L. Iskusstvo 1967. – 294.lpp. 

10. 13. Spolina V. Tēātra spēles - improvizācijas/tulk. N.Berga. - R.: Preses nams, 1999. - 293 lpp. 

 

DVD vizuālais materiāls: 
 

1. Izrādes ieraksts -  "Гамлет" театра на Таганке. Гамлет - В. Высоцкий Клавдий - В. Смехов 

Гертруда - А. Демидова Полоний - Л. Штейнрайх третий отрывок из легендарного спектакля 

(репетиции?) "Гамлет" театра на Таганке. 

Гамлет - В. Высоцкий 

Клавдий - В. Смехов 

Гертруда - А. Демидова 

Полоний - Л. Штейнрайх Category:  Film & Animation 

Tags:  

Таганка  Гамлет  Hamlet  Taganka   

 2 .treniľnodarbības ieraksts - "Laboratorium" in Wrozlaw in 1972 The evolution of Jerzy 

Grotowski's training  

 3. DVD - Meyerhold's Theater and Biomechanics 

4. DVD - Beyond Stanislavski - Oyston directs Chekhov 

5. DVD - The Making of a Monologue: Robert Wilson's Hamlet 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no interaktīvām nodarbībām, kurās tiek izmantoti praktiskie vingrinājumi, grupu darbs. 

Kursa noslēgumā studējoši veic pastāvīgu darbu pie lugas iestudējuma. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, bibliogrāfiju); 

 nodrošinājums ar vizuālo materiālu (video); 

 nodrošinājums ar daţādiem materiāliem praktiskajām nodarbībām; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: praktisko darbu vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 

 

http://www.youtube.com/videos?c=1
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=Hamlet&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=Taganka&search=tag
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 Novērtēšanas forma:                                      Īpatsvars:  

 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijās                                 40% 

ieskaite                  20% 

eksāmens                  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

 

Aktualizēts:  31.10.2009. 
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Kursa nosaukums:   PASĀKUMA SCENĀRIJA VEIDOŠANA 

Kursa kods:    SCE31060  

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    6. 

Zinātnes nozare:   Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 2.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas 

lekciju, semināru un praktiskajās nodarbībās, kā arī un studentu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:    12 stundas 

Semināri:     4 stundas 

Praktiskās nodarbības:   12 stundas 

Konsultācijas:    2 stundas 

Ieskaite:     2 stundas 

Kursa autors: Valdis Pavlovskis 

Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par pasākumu saturu un plānošanas iemaľu 

veidošanos, apgūstot daţādu pasākuma veidu specifiku un nosacījumus, kā arī sekmējot 

radošo spēju attīstību pasākumu scenāriju veidošanā. 

Kursa uzdevumi: 

1. Sniegt ieskatu pasākumu teorētisko un metodisko zināšanu apguvei. 

2. Sniegt zināšanas par daţāda ţanra pasākumu specifiku. 

3. Sekmēt scenāriju rakstīšanas un pasākumu vadīšanas pieredzi. 

4. Izvērtēt pasākumu izveides efektivitāti praksē. 

5. Pilnveidot praktisko darbu, sniedzot zināšanas pasākumu organizēšanā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, ētika, radošā procesa psiholoģija, 

mūzikas komunikācijā, scenārija veidošanas pamati 

Kursa saturs: 

1. Pasākuma laikmetīgums sabiedriskajā dzīvē 

2. Pasākuma tēmas, idejas un mērķa atbilstība auditorijai. 

3. Pasākuma organizācijas struktūra 

4. Pasākumu galvenie veidi 

5. Pasākumu un svētku veidošanas komponenti 

6. Ārējās un iekšējās formas jēdziens (Stils un ţanrs). 

7. Scenārija kompozicionālie nosacījumi 

8. Dokumentalitāte, darbs ar faktu un notikumu, dokumentālā un 

emocionālā savienošana. 

9. Teatralizācija kā mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis 

    10. Scenārija veidi un to atšķirības 

11. Sarīkojumu un svētku reţija 

    12. Pasākumu noformējums  un tehniskie palīglīdzekļi  

    13. Darbs ar auditoriju un reklāma 

Ieteicamā literatūra: 
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1. Pētersons P. Darbības māksla / Pēteris Pētersons.- Rīga: Liesma, 1978.- 295 lpp. 

2. Pētersons P. Drāma kā kritērijs: apceres / Pēteris Pētersons.- Rīga: Liesma, 1987.- 343 

lpp., il. 

3. Spolina V. Teātra spēles – improvizācijas / Viola Spolina. – Rīga: Preses nams, 1999. – 

291 lpp. – ISBN 9984–00–367–1. 

4. Spolin V. Theatre games for the classroom: a teacher‘s handbook / Viola Spolin, Arthur 

Morey, Mery Ann Brandt. – Evanston: North–western University Press, 1986. – 233 p., 

ill. – ISBN 0–81–014003–9. 

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик 

Берн. – Санкт-Петербург – Москва: Университетская книга АСТ, 1996. – 398 стр., 

ил. – ISBN 5-7941-02226-5. 

Papildliteratūra: 

1. Heizings J. Spēle – mūsdienu kultūras elements: XXII nodaļa no grāmatas Homo 

ludens / Johans Heizings // Kentaurs XXI / galv. red.: Leons Briedis. – ISBN 1019–

5351–77260. – Nr.11 (1996., jūlijs), 118. –136. lpp. 

2. Ētikas vārdnīca / I. Kona red. – Rīga: Avots, 1987. – 275 lpp. 

3. The Oxford encyclopedia of theatre & performance Vol. 1 (A – L); Vol. 2 (M – Z) / 

Denis Kennedy. – Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2003. – 1559 p., ill. – ISBN 

1–19–860173–3. 

Studiju metodes: 

Teorētiskās literatūras analīze, pasākumu skatīšanās un analīze, diskusijas, darbs grupās 

citu pieredzes analīzei, pasākumu modelēšana, scenāriju rakstīšana, prezentēšana un pārrunas. 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar lekciju metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas tehniskais nodrošinājums. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

Kursa apguves laikā nepieciešams regulāri sekot līdzi jautājumu izklāstam lekcijās, kuru mērķis ir 

izskaidrot būtiskākās teorētiskās atziľas un akcentēt patstāvīgajā studiju procesā apgūstamo vielu. 

Savukārt semināri un praktiskās nodarbības tiek organizētas kā darbs grupās scenāriju rakstīšanas 

iemaľu apguvei, ar mērķi attīstīt prasmi loģiski un pamatoti formulēt viedokli par tās pielietojuma 

iespējām konkrētā situācijā, sniedzot atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem.  

Studentiem nepieciešams atvēlēt pastāvīgi laiku norādītās mācību literatūras un mūzikas apguvei.  

Eksāmens, kura mērķis ir noskaidrot kā studenti ir sasnieguši izvirzīto mērķi un realizējuši 

uzdevumus, konstatēt apgūto zināšanu izpratnes un prasmju līmeni. Studiju kursa apguves 

vērtējums (10 ballu sistēmā) veidojas, pamatojoties uz iegūto vērtējumu: 

 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)              1  30% 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos   1  30% 

ieskaite       1  40% 
 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  24. 03. 2009 
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Kursa nosaukums:   REŢISORA DARBS AR AKTIERI 

Kursa kods:    DIR31040 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5.,6. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas 

lekciju un praktiskajās nodarbībās, kā arī studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:     10 stundas 

Praktiskās nodarbības:    18 stundas 

Ieskaite:       2 stundas 

Eksāmens       2 stundas 

Kursa autors: Mg.art. Aigars Ceplītis 

Kursa mērķis: Dot praktiskās iemaľas darbam ar aktieri kameras priekšā 

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

Kurss tiek veltīts Roberta Benedetti izstrādātai tehnikai darbam ar aktieri kameras priekšā.  

Kursa ietvaros studenti arī apgūs kino montāţas pamatus un tehniskos paľēmienus, kas ir 

specifiski dramatiski pareizu dialogu un aktierspēles veidošanai. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: televīzijas un kino vēsture; televīzijas raţošanas 

tehnoloģija, radošā procesa psiholoģija, aktiermeistarība.  

Ieteicamā literatūra: 

1.Jerzy Grotowski ―Towards a Poo Theater‖ (1997) 

2. Uta Hagen ―A Challange for the Actor‖ (1991) 

3. Sanford Meisner  ―Meisner on Acting‖ (1987) 

4. Uta Hagen ―The Other‖ (2003) 

5. Jean Benedetti ―Stanislavski and the Actor‖ (2001) 

6. Peter Brook  ―Empty Space‖ (1997) 

6. Robert Benedetti ―Acting for Film and Television‖  (2001) 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no interaktīvām nodarbībām, kurās tiek izmantoti praktiskie darbi, atbildes uz 

jautājumiem, prezentācijas, grupu darbs. Kursa noslēgumā studenti iestudē vairākas tele vai 

kino epizode, tos nofilmē, un montē fināla prezentācijai. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

bibliogrāfiju); 

 nodrošinājums ar vizuālo materiālu (fotogrāfijas, video); 

 nodrošinājums ar daţādiem materiāliem praktiskajām nodarbībām; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
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Kontroles formas: prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:                                  Īpatsvars:  

 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijās   50% 

ieskaite        20% 

eksāmens        30% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

 

Aktualizēts:    01.04.2009. 
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Kursa nosaukums:   SADARBĪBA AR SCENOGRĀFU 

Kursa kods:    DIZ31000 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    3. 

Semestris:    6. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

    Lekcijas:   12 stundas 

    Praktiskās nodarbības: 16 stundas 

    Konsultācijas:   2 stundas 

    Ieskaite:   2 stundas 

 

Kursa autors: Valdis Pavlovskis 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem izpratni par scenogrāfa darba būtību, iespējām un 

specifiku. Apgūt zināšanas par sadarbību ar izpildītāju, 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- izprastu audiovizuālo darbu scenogrāfijas lomu un nozīmi; 

- iemācītos praktiski dot precīzus darba uzdevumus scenogrāfijas izveidošanai;  

- iepazītu slavenāko nozares speciālistu radošos darbus un stilistiku;  

- apzinātu iespējas, ko scenogrāfistiem paver mūsdienu tehnoloģiskās iespējas; 

- modernie dekorāciju materiāli; 

- sadarbība ar scenogrāfu un tās izpildītājiem. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: kultūras vēsture, teātra vēstures pamati, mākslas vēsture 

un teorija, radošā procesa psiholoģija, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās 

tehnoloģijas, kompozīcijas pamati, krāsu psiholoģija, televīzijas reţijas pamati, televīzijas 

un video operatora darba pamati. 

 

Kursa saturs: 

 

1.  Vizuālās uztveres pamati 

2.  Scenogrāfijas nozīme audiovizuālu darbu veidošanā. 

3.  Televīzijas dekorācijas uzbūve 

4.  Scenogrāfijas pasūtījums. 

5.  Ievērojamāko scenogrāfu darbu analīze. 

6.  Mūsdienu modernie dekorāciju materiāli. 

7.  Scenogrāfija un videografika. 

8.  Sadarbība ar scenogrāfu. 

  

Ieteicamā literatūra: 

1. Māris Kundziľš, Dabas formu estetika. /Madris/ Rīga, 2004 

2. Albert Kapr  „SCHRIFTKUNST‖/ Verlag: Philo Verlagsges.; Auflage: 4 (2006) 
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3. Allens Herlberts „Setka‖ 

4.Oldach, Mark. Creativity for Graphic Designers.  North Light Books,U.S. 2000 

5. Thomas Russell, W. Ronald Lane, J. Thomas Russell. Kleppner"s Advertising Procedure    

(15th Edition). Prentice Hall. 2002 

   

 Periodika: 

  Ţurnāls „KompjuArt‖  

 

Interneta resursi: 

http://www.allgraphicdesign.com/ 

http://www.wannalearn.com/Fine_Arts/Visual_Art/ 

http://www.redsun.com/ 

http://www.myfonts.com/category/myfonts/index.html 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem (darbs grupās, testi; prezentācijas), 

konsultācijām un noslēgumā – praktiskas ieskaites.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas un apgūtas praktiskas iemaľas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

  

Novērtēšanas forma:                                                       Skaits:         Īpatsvars: 

testi                    2  20% 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijas     1  50% 

ieskaite           1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  25.03.2009. 

http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?publisher=North+Light+Books%2CU.S.
http://www.wannalearn.com/Fine_Arts/Visual_Art/
http://www.redsun.com/
http://www.myfonts.com/category/myfonts/index.html
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Kursa nosaukums:    TELEVĪZIJAS ŢURNĀLISTIKAS PAMATI 

Kursa kods:    TVZ31010  

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    2. 

Semestris:    3. 

Zinātnes nozare:                                Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2007. gada 19.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

  Lekcijas:     12 stundas 

 Semināri:    8 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:   6 stundas 

                                  Konsultācijas:                            2 stundas 

                                  Eksāmens:                                  4 stundas 

 

Kursa autors: Mg.soc.sc. Aleksandrs Mirlins 

 

Kursa mērķis: Kurss sniedz ieskatu piecos TV ţurnālistikas pamatjautājumos: televīzija un 

sabiedrība; televīzijas programmu klasifikācija;  ziľu  programmas; televīzijas  intervija  - 

ţanra un informācijas iegūšanas metodes starpība; darbs  ar  audio  un  video  materiālu. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• gūtu priekšstatu par TV atšķirību no citiem masu medijiem; 

• gūtu izpratni par televīzijas programmu klasifikāciju;  

• apgūtu ziľu  programmu organizācijas veidus, struktūra plānošanu, informatīva siţeta 

komponentus;  

• apgūtu praktiskas iemaľas televīzijas  intervijas veidošanā un darbā ar  audio  un  video  

materiālu. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: zināšanas sabiedriskajās attiecībās un vadībā. 

 

Kursa saturs: 

1. Televīzijas pastāvēšanas sociāli ekonomiskās formas: valstiskā TV; komerciāla TV; 

sabiedriska TV.  

2. Televīzijas finansēšanas veidi: no valsts budţeta; abonentu maksa; reklāma; sponsori; 

fondi utt. 

3. Ētera TV, kabeļu TV, satelītu TV. 

4. Televīzija un sabiedrība: valstiskā regulēšana, sabiedrības kontrole, konkurence. 

5. Televīzijas programmu reitings kā sabiedriskās kontroles veids. 

6. TV kā medijs un sabiedrība 

7. Televīzijas informatīvā programma kā sociāla infrastruktūra. 

8. Ziľu programmu organizācijas veidi. 

9. Ziľu programmu struktūra: tematiskā, pēc materiālu svarīguma, atkarībā no auditorijas 

rakstura. 
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10. Informatīva siţeta komponentu (attēls, skaľa, sinhronā runa, aizkadra teksts) 

izmantošana. 

11. TV ziľu programma 

12. Panel-šovs (Panel-show). Tā specifika un organizēšanas principi. 

13. Talk-šovs (Talk-show). Tā specifika un organizēšanas principi. 

14. Dokumenteris (Documentary). Izmeklējošā ţurnālistika. 

15. Informatīvās programmas televīzijā. 

16. Televīzijas viktorīnas, konkursi, spēles. 

17. Televīzijas muzikālās programmas. 

18. Kino uztveres specifika televīzijas ekrānā. 

19. Televīzijas programmu veidi un ţanri 

20. Intervija kā informācijas ieguves veids un televīzijas ţanrs. Interviju klasifikācija. 

21. Intervija televīzijā 

22. Reportieris - programmas redaktors (producents) - programmas vadītājs: viľu sadarbības 

sistēma. 

23. Televīzijas aparātu - studiju bloka (ASB) struktūra. 

24. TV programmas organizācijas principi 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Bernadette Casey, Neil Casey, Ben Calvert. Television Studies: the Key Concepts. 

London; New York: Routledge, 2002., 291 pages 

2. Critical dictionary of film and television theory /ed. by Roberta E. Pearson and Philip 

Simpson/ London; New York: Routledge, 2001., 498 pages 

3. Toby Miller, Andrew Lockett. Television Studies. London: BFI, 2002., 160 pages 

4. Jan Wieten, Graham Murdock and Peter Dahlgren. Television across Europe. London ... 

[et al.]: SAGE Publications, 2000., 273 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Esslin Martin. The Age of Television. New Brunswick (USA.); London (U.K.): 

Transaction Publ., cop. 2002., 138 pages 

2. Papathanassopoulos Stylianos. European Television in the Digital Age: Issues, 

Dynamics and Realities. Cambridge, UK: Polity Press, 2002., 295 pages 

3. Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. Москва: 

Аспект Пресс, 2004., 140 lpp.  

4. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Москва: Аспект 

Пресс, 2003., 201 lpp. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas; inovatīva uzľēmuma un 

inovāciju atbalsta struktūras iestādes apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – rakstiska 

eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
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Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                          Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  18.12.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

188 

 

Kursa nosaukums:    KOMERCFOTO 

Kursa kods:     FOT31020 
Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     3. 

Semestris:     6. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

                                                    Lekcijas:     8  stundas 

                                                    Semināri:   10 stundas 

         Praktiskās nodarbības: 12 stundas 

         Ieskaite     2 stundas 
          

Kursa autors: Jānis Deinats 

 

Kursa mērķis: topošo televīzijas operatoru sagatavošana komerciālā foto jomā, kas ļautu 

izprast un praktiski iegūt pamatiemaľas profesionāla komercfotogrāfa darba specifikā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot  

   šo studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas komercfoto jomā;  

- apgūtu foto inscenēšanu un praktiskās iemaľas komercfoto jomā; 

- iepazītos ar mūsdienīgu foto materiālu raţošanu un apstrādi; 

- apgūtu foto attēla digitālās apstrādes pamatus; 

                        - apgūtu fotogrāfisku iespēju pielietošanu reklāmas un modes biznesā; 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: fotografēšanas pamatiemaľas, kultūras vēsture, mākslas 

vēsture, kostīmu un modes vēsture, radošā procesa psiholoģija.  

 

Kursa saturs: 

1. Fotogrāfija un reklāmas psiholoģija; 

2. Inscenēšana fotogrāfijā. 

3. Fotokompozīcija un attēla rediģēšana.  

4. Mūsdienu foto materiālu izmantošana. 

5. Reklāmas foto. 

6. Modes foto. 

7. Foto printēšanas pamati un programmatūra  

8. Paviljona fotografēšana. 
 

Ieteicamā literatūra: 

6. Schaefer J.P. The Ansel Adams Guide: basic techniques of photography. Little, Brown 

and Company, 2001. 

7. Ernst A.Weber . Vision,Composition and Photography. Walter de Gruyter NY,1980. 

8. Artur Landt . Lightning techiques for professionals. Verlag fur Foto Film und Video, 

Gilching 1994. 

9. Ли Фрост Современная фотография. (2003) 
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10. В. Т. Стигнеев Век фотографии, 1894-1994. (2005) 

11. Д. Стори Цифровая фотография. Трюки: 100 советов и рекомендаций 

профессионала. (2005) 

12. В. И. Мураховский, С. В. Симонович Азбука цифрового фото (2006) 

13. А. А. Заика Цифровое фото и ретушь в Photoshop CS2. (2006) 

Papildliteratūra: 

1.  Горюнова Н.Л. «Художественно- выразительные средства экрана» (2000) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, fotodarbu analīze, fotostudiju apmeklējums; konsultācijas; 

noslēgumā praktiskā un teorētiskā ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

     vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  
 Novērtēšanas forma:                Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darba prezentācija     1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

ieskaite       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 31.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    AUDIOVIZUĀLĀS MONTĀŢAS PAMATI  

Kursa kods:     EDI31010 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     2. 

Semestris:      3.,4. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas.                                                                                                                                                 

 

Lekcijas:   16 stundas 

Semināri:   10 stundas 

Praktiskās nodarbības:  34 stundas 

Ieskaite        2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 
 

Kursa autors: Jānis Redlihs 

 

Kursa mērķis: sniegt priekšstatu par audiovizuālās montāţas teoriju un pamatiem, kā arī 

iemācīt praktisko digitālo montāţu pamatzināšanu līmenī.   

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

 Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie:  

- apgūtu montāţas teorētiskās un praktiskās iemaľas; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, montāţas analīzi vadošo kinomeistaru daiļradē un   

  iepazītos ar mūsdienīgām plānošanas un programmas sagatavošanas tradīcijām; 

- apgūtu skaľas reţijas pamatus; 

- gūtu pamatzināšanas datorgrafikā un dizainā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, mūsdienīgu radio un televīzijas tehniskais nodrošinājums.  

 

Kursa saturs: 

1. Montāţas reţisora māksla. 

2. Dramaturģijas, mākslas izteiksmes līdzekļu pamati. 

3. Telemontāţa, kā mākslas forma. 

4. Skaľas reţijas pamati, mūsdienīga tehnika. 

5. Montāţa, kā mākslas forma, ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi, televīzijas 

raidījumu skaľas risinājums. 

6. Montāţas reţisora profesija. 

7. Mūzikas kultūras pamati. 

8. Datorgrafikas un dizaina pamati. 
 

Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Masmediji: prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - Rīga (2005) 

2. Perisic Z. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 

3. Lukas C. Directing for Film and Television. NY,2001. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

191 

 

4. Ефимова Н.Н. «Монтаж звуковых фонограмм» (2006) 

5. Рабигер М. «Монтаж» (перевод английского). 2004 

6. Чернов О.В. «Нелинейный видеомонтаж для работников телевидения» (2002) 

7. Шатохина С.Н. «Компьютерный видеомонтаж» (2003) 

8. Утилова Н.И. «Монтаж как средство художественной выразительности» (1997) 

9. Эзенштейн С. Монтаж 1938. Собр.соч. в 6 т. М., 1964. Т.2. 

10. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

 

Papildliteratūra: 

1. Евлахишвили С.С. «Беседы о режиссуре»  

2. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, siţetu un teleraidījumu montāţa; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                     Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  10% 

aktivitāte un dalība semināros     1  10% 

praktiskais darbs      1  40% 

ieskaite       1  10% 

eksāmens       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 
 

Aktualizēts: 24.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    APGAISMOŠANAS PRINCIPI 

Kursa kods:     LIG31010  

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 

Semestris:      2. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

bakalauru patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   8  stundas 

Semināri:   8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  12 stundas 

Ieskaite:     1 stunda 

Eksāmens     3 stundas 

 

Kursa autors: J.Redlihs, Aldis Šēnbergs 

 

           Kursa mērķis: sniegt studentiem pamatzināšanas par apgaismošanas teorētiskajiem,  

            tehniskajiem un praktiskajiem aspektiem audiovizuālo darbu veidošanā. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu zināšanas par esošajiem apgaismojuma pamatveidiem, mākslīgajiem 

un dabiskajiem gaismošanas elementiem;  

- iegūtu zināšanas par eksponometriju, gaismu filtru pielietošanu, efektu 

gaismām, specifisku gaismas reţīmu panākšanas metodēm; 

- spētu  izmantot mākslinieciskās izgaismošanas izteiksmes līdzekļus, 

pakļaujot tos  savam individuālajam skatījumam. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture, mākslas vēsture un teorija,  

audiovizuālās tehnoloģijas, foto mākslas pamati, radošā procesa psiholoģija, 

kompozīcijas pamati. 

 

Kursa saturs: 

 

1. Apgaismojuma pamatveidi. 

2. Mākslīgie un dabiskie gaismošanas elementi. 

3. Eksponometrija. 

4. Foto gaismu specifika. 

5. Specifisku gaismas reţīmu panākšanas metodes. 

6. Videoieraksta gaismas aparatūra. 

7. Kino filmēšanas gaismu specifika. 

8. Gaismu filtru pielietošanu. 

9. Efektu gaismas. Automātiskā apgaismošanas aparatūra. 

 

Ieteicamā literatūra: 
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1. V. Eglītis. Gribu uzľemt filmu. Rīga. Jumava. 2003.  

      2. Millerson G. Lighting for Video. Oxford, 1991. 

 3. Z. Perisic. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 

4. C. Finch. Special effects. NY. Abbeville press. 1984. 

5. Волынец М.М. «Принципы работы оператора со светом» (2002) 

6. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New  

    York: Longman, 1996 

 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd 

ed. Edward Arnold, 1993. 

2. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, fotografēšana, filmēšana); ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; ieskaite un noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
Novērtēšanas forma:                          Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  10 % 

aktivitāte un dalība semināros     1  10 % 

praktiskais darbs      1  30% 

ieskaite       1  50% 

 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.02.2009. 
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Kursa nosaukums:    APGAISMOTĀJA DARBS 

Kursa kods:     LIG31020  

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:      5. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   8  stundas 

Semināri:   8  stundas 

Praktiskās nodarbības:            12 stundas 

Ieskaite:    1 stunda 

Eksāmens    3 stundas 

 

Kursa autors: Andrejs Verhoustinskis 

 

           Kursa mērķis: sniegt studentiem pamatzināšanas par apgaismotāja darba pamatiemaľām, 

tehniskajiem un praktiskajiem apgaismošanas aspektiem audiovizuālo darbu veidošanā. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu zināšanas par apgaismotāju darba pienākumiem; 

- iegūtu iemaľas darbā ar  dabiskajiem gaismošanas elementiem; 

- iegūtu pamatiemaľas darbā ar apgaismošanas aparatūru; 

- spētu veidot elementāras apgaismošanas slēgumuķēdes, kā arī praktiski   

  tās uzstādīt; 

- spētu veidot rezultatīvu sadarbību ar operatoru radošajā komandā; 

- iegūtu pamatzināšanas par apgaismotāja darba drošības noteikumiem. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: audiovizuālās tehnoloģijas, foto mākslas pamati, 

televīzijas un video operatora darbs, radošā procesa psiholoģija, kompozīcijas pamati.  

 

Kursa saturs: 

1. Apgaismotāja pamatpienākumi radošajā komandā. 

2. Mākslīgas un dabiskās gaismošanas tehnoloģijas. 

3. Darbs ar atstarotājiem. 

4. Apgaismošanas aparatūras uzbūves pamatprincipi. 

5. Apgaismošanas aparatūras elektriskie slēgumu veidi. 

6. Apgaismotāja sadarbība ar operatoru. 

7. Darbs videoierakstu studijā. 

8. Darbs izbraukuma filmēšanā. 

9. Apgaismotāja darba drošības nosacījumi. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Millerson G. Lighting for Video. Oxford, 1991 
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2. V. Eglītis. Gribu uzľemt filmu.Rīga. Jumava. 2003.      

 3. Z. Perisic. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 

4. C. Finch. Special effects. NY. Abbeville press. 1984. 

5. Волынец М.М. «Принципы работы оператора со светом» (2002) 

 

Papildliteratūra: 

1. R.L. Hartvig. Basic TV technology. Elsevier Inc.2005. 

2. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd 

ed. Edward Arnold, 1993. 

 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖); ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; ieskaite un 

noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
Novērtēšanas forma:                         Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās       1  10 % 

aktivitāte un dalība semināros    1  10 % 

praktiskais darbs     1  30% 

eksāmens      1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.02.2009.  
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Kursa nosaukums:    SKAĽU REŢIJA 

Kursa kods:     SOU31000  

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:     5. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un maģistrantu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   12  stundas 

Semināri:     8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  10 stundas 

Ieskaite        2 stundas 

 

Kursa autors:  Mg.oec. Vladislavs Ščepins 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem teorētiskās zināšanas par skaľu partitūras veidošanu un tās 

nozīmi audiovizuālajos darbos, pamatiemaľas skaľu reţijas veidošanā, kā arī 

pamatzināšanas mūsdienu skaľu aparatūras tehnoloģijās. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- izprastu skaľu partitūras veidošanu un tās nozīmi audiovizuālajos darbos; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, skaľas „raksta‖ analīzi vadošo skaľu meistaru   

  daiļradē; 

- izprastu skaľas dizaina būtību un estētiku; 

- iegūtu pamatzināšanas mūsdienu skaľu aparatūras tehnoloģijās; 

- izprastu mūzikas instrumentu elektrifikāciju un to tehnisko pielietojumu  

  mūzikas un trokšľu atskaľošanā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, mākslas vēsture un teorija, kino un 

televīzijas vēsture, televīzijas raţošanas tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas, radošā 

darba psiholoģija, televīzijas reţijas pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Skaľu partitūras veidošana un tās nozīme audiovizuālajos darbos. 

2. Skaľu kultūra un tās sastāvdaļas kino un televīzijas nozarēs. 

3. Skaľas reţijas māksla, mūsdienīga tehnika. 

4. Skaľas reţija. 

5. Mūzikas instrumentu elektrifikāciju un to tehnisko pielietojumu mūzikas un 

trokšľu atskaľošanā. 

6. Cilvēka balss ieraksti un tembrālās variācijas. 

7. Lielu pasākumu un koncertu skaľu ierakstu specifika. 

8.  Skaľas tehnika. 

9. Datortehnoloģijas skaľas reţijā. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Sloboda J.A. Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, 

Improvization and Composition. Oxford University Press, 2001.  

2. Winsor, P. Computer Music in Composition. University of North Texas Press, 2001. 

3. Ефимова Н.Н. «Монтаж звуковых фонограмм» (2006) 

4. Ефимова Н.Н. «Звуковое решение телевизионных программ» (1999) 

5. Ефимова Н.Н. «Культура работы со звуком в эфире» (2003) 

6. Олефиренко П.П. «Редактирование звука в радио и телепрограммах» (2007) 

7. Шатохина С.Н. «Компьютерный видеомонтаж» (2003) 

8. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

9. «Современные проблемы аудиовизуальных средств массовой коммуникации» 

Сборник статей аспирантов. Выпуск 17 (2006) 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, skaľas materiāla veidošana un apstrāde), ar televīziju 

saistītu iestāţu apmeklēšana; konsultācijas; liela daļa apmācības tiks veiktas analizējot 

praktiskus kino un televīzijas ierakstus, kā arī iespēju robeţās apskaľojot savus patstāvīgos 

darbus; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un  zināšanu 

praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

ieskaite       1  50% 

 

Mācību valoda: krievu, angļu 

 

Aktualizēts: 31.03.2009. 
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. 

Kursa nosaukums:   DATORGRAFIKAS PAMATI 

Kursa kods:  DGR31000 

Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     4. 

Semestris:     7. 

Zinātnes nozare    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare    

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido kontaktstundas un   

 studentu patstāvīgās studijas.  

  Lekciju stundas:   32 stundas 

  Praktiskās nodarbībās:  28 stundas 

  Ieskaite      2 stundas 

  Eksāmens      2 stundas 

 

Kursa autors: Mg.sc.comp. Leonids Krēmers 

 

Kursa mērķis: Sniegt praktiskas iemaľas lietojot daţādas grafiskās paketes un izmantot iegūtās 

zināšanas praktiskajā pielietojumā, sagatavojot patstāvīgos darbus, referātus, kursa darbus un 

prezentācijas.  

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: Informātikas pamati vidusskola līmeľi. 

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

 zināšanas un pilnveidot prasmi strādāt ar vektoru grafisko paketi CorelDraw; 

 zināšanas par CorelDraw paplašinātajām iespējām un veidot prasmi to izmantot veidojot 

grafiskos darbus; 

 zināšanas un veidot prasmi bilţu skenēšanā; 

 zināšanas un veidot prasmi veikt grafiskos darbus rastru redaktoros. 

 

Kursa saturs: 

1. Vektoru un rastra grafiskās paketes. 

2. Izvēlne, instrumentu paneļi, atribūtu paneļi. 

3. Vienkāršu objektu veidošana. 

4. Darbs ar līknēm. Vienkāršās līknes, instruments – spalva, Bezjē līknes. 

5. Objektu formas rediģēšana. ―Shape‖, ―knife‖, ―erase‖. 

6. Darbs ar objektiem, iezīmēšana un manipulēšana. 

7. Attēla mēroga maiľa. 

8. Darbs ar tekstu: ―Artistic‖ un ―Paragraph‖. 

9. Attēlu kontūru parametri. 

10. Objektu aizpildīšana. Aizpildīšanas tipi, krāsu modeļi. 

11. Objektu aizpildīšana. Grdienta, zīmējuma veida, tekstūras aizpildīšana. 

12. Palīginstrumentu izmantošana. 

13. Speciāli efekti. 

14. Attēlu skenēšana un apstrāde. 
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15. Rastru redaktoru izmantošanas mērķi. 

16. Kopijas. Tīkls, lineāls. 

17. Līnijas, gradients, izkrāsošana un parauga ľemšana. 

18. Teksts un izdalīšanas metodes. 

19. Parastās un regulējošās kārtiľas. 

20. Attēlu transformācija. 

21. Kanāli un to regulēšana. 

 

Ieteicamā literatūra : 

1. S.Bain Coreldraw 12: The Official Guide McGrawHill.. 2004. 

2. Scott Kelby The Photoshop CS2 Book for Digital Photographers New Riders Press.  2005.  

 

Papildliteratūra : 

1. Kelby S. The photoshop book for digital photographers. New Riders Publishing, 2003, – 386 p. 

2. Eisman K. Photoshop&retouching. New Riders Publishing, 2002, – 304 p. 

3. Ashford J., Odam J. Start with a Scan. Publisher: Peachpit Press, 2001, – 144 p.  

 

Studiju metodes: Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām un praktiskām nodarbībām, kurās   

 studenti mācās pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, kas ļauj kursa   

 teorētiskās zināšanas izmantot praksē. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: eksāmens, kontroldarbi, patstāvīgais darbs. 

 

Kursa novērtējuma struktūra: 

patstāvīgais darbs      (individuāli)             20% 

ieskaite      30% 

eksāmens   (individuāli)  50% 

 

Apmācības valoda:  latviešu, krievu  

 

Aktualizēts:  12.12.2009. 
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Kursa nosaukums:     GRĀMATVEDīBA 

Kursa kods:     ACC31000 

Kursa daļa::      Obligātā A DAĻA  

Studiju gads:     3. 

Semestris:     6. 

Zinātnes nozare    Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare   Grāmatvedības un uzskaites teorija 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 17. decembrī  

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas :   18 stundas 

Praktiskās nodarbības: 12 stundas 

Eksāmens     2 stundas 

 

Kursa autori: Dr.oec., asoc.prof. Irina Kuzmina, Mg.oec., doc. Rasa Pēce 

 

Kursa mērķis: apgūt grāmatvedību kā universālu informācijas sistēmu, kura nodrošina finanšu 

atskaišu lietotājus ar nepieciešamo finanšu informāciju. 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

 iegūt priekšstatu par finanšu pārskata veidiem un daţāda tipa uzľēmumu finanšu pārskata 

saturu; 

 izprast grāmatvedības procesa būtību un grāmatvedības uzskaites konceptuālo pamatu; 

 pārzināt finanšu pārskata elementus; 

 iegūt mazo uzľēmumu finanšu pārskata sastādīšanas iemaľas; 

 prast interpretēt finanšu pamatrādītājus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: ekonomika, komerctiesības  

 

Kursa saturs: 

1. Grāmatvedības uzskaites būtība un objekti. 

2. Galvenie grāmatvedības principi un standarti. 

3. Aktīvi un pasīvi. Ţurnāls. Pārbaudes bilance.  

4. Kases grāmata. 

5. Grāmatvedības reģistri. 

6. Finanšu pārskati. 

7. Slēguma procedūras. Korekcijas (transformācijas). 

8. Darbības kapitāla kontrole. 

9. Gada pārskata sastādīšanas piemērs.  

10.Grāmatvedības uzskaite īpatnības daţādas uzľēmējsabiedrībās veidu uzľēmumos. 

11.Pārskats par naudas plūsmu. 

12.Finanšu pārskatu interpretācija. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1.        LR Likums Par grāmatvedību. 

2. LR Likums Par uzľēmumu gada pārskatiem. 
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3. LR MK 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu 

un organizāciju‖. 

4. LGS Nr. 1 „Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes‖ (publicēts Latvijas Vēstnesis 

12.02.2004.g.). 

5. Grebenko M. Grāmatvedība I, II d. - R.: Ardems, 2000. – 167 lpp. 

6. Бриттон Э. Вводный курс по бухгалтерскому учету, аудиту  и анализу. - М.: Финансы и 

статистика, 1998. – 328 с. 

7. Энтони Р. Самоучитель по бухгалтерскому учету: Международный стандарт. - Москва, 

Триада НТТ, 2001. – 292 с. 

8. Соколов Я. В., Пятов М. Л. Бухгалтерский учет для руководителя.-  Москва: Проспект, 

2000. 

9. Wood Frank. Business Accounting. 5-th ed. - M.: Askeri, 2001. 

10. Wood Frank, Sheila Robinson. Book-keeping and Accounts. 5-th ed. Pearson Education Ltd. 

London, 2001. 
 

Papildliteratūra: 

1. Праварне. О. Введение в бухгалтерский учет. - Рига: Jānis Roze, 2001. – 215 c. 

2. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: Теория и практика. - Москва: Финансы и статистика, 

2000. - 160 с. 

3. Рожнова О. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

- М.:  Экзамен, 2003. – 256 с. 

4. Хендриксен Э.С., М.Ф. Ван Бреда. Теория бухгалтерского учета. - М.: Финансы и 

статистика, 1997.  

5. Wood Frank, Sheila Robinson. Book-keeping and Accounts. 5-th ed. Pearson Education Ltd. 

London, 2001. 
 

Studiju metodes:  

Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju analīzes, atklātas diskusijas, patstāvīgs darbs, 

uzdevumu rēķināšana. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: patstāvīgais darbs, kontroldarbs, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 

 Novērtēšanas forma:  Skaits:  Īpatsvars:  

 

            kontroldarbs       1  50%  

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valodas: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  12.12.2009. 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

202 

 

Kursa nosaukums:   PROJEKTU VADĪBA 

Kursa kods:    MAN31000 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:     5. 

Zinātnes nozare   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009. gada. 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 

Lekcijas:   22 stundas 

Praktiskās nodarbības:   8 stundas 

Eksāmens:       2 stundas 

Kursa autors: Dr.oec Kalevs Kants 

Kursa mērķis: Sniegt topošajiem producentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas projektu vadības 

jautājumos, kas ir audiovizuālo darbu producēšanas dominējošā vadības forma. 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

- veidot teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par audiovizuālo procesu organizāciju un 

vadību, vadības funkcijām un resursiem.  

- radīt izpratni par vadības projektu vadības uzdevumiem radošā projekta attīstības un darba 

efektivitātes paaugstināšanas kontekstā.  

- iegūt praktiskas iemaľas projektu plānošanā un vadībā 

Nepieciešamās priekšzināšanas: televīzijas raţošanas tehnoloģija, mākslas menedţments, 

televīzijas producēšanas pamati, komercdarbība. 

Kursa saturs: 

1. Audiovizuāls darbs, kā projekts. 

2. Projekta pasūtījuma analīze un apstrāde. 

3. Projekta finanšu un resursu plānošana. 

4. Personālvadība. Projekta komandas komplektēšana. 

5. Pareiza lomu sadale projektā. 

6. Projekta realizācijas gaita un kontrole. 

7. Pārmaiľu vadība projektā. 

8. Projekta slēgšana. 

 

Ieteicamā literatūr 

1. Dţounss  R. Projektu vadības pamati. R.2008. 

2. Bendiksens P. Ievads Kultūras un mākslas menedţmentā, R.2008. 

3. Heske U. Darbs komandā, R.2007. 

4. Beļčikovs J., Praude V. Menedţments: Teorija un prakse: 2.izd. - R.: Vaidelote, 2001.  

5. Krīgers V. Komandas vadība. - R.: Balta eko, 2003. - 126 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Mескон  M.  Oсновы   менеджмента. - Mосква, 1993. 

2. Cole A. Personnel Management, DP Publications, 1997. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

203 

 

3. Griffin, Management, 1993, USA, 884p. 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studentiem pamatzināšanas projektu 

vadības teorijā un ievirzīt patstāvīgā darba izstrādē.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas studentiem; 

 materiāli – tehniskais nodrošinājums; 

 

Kontroles formas: patstāvīgais darbs, eksāmens. 

 

Kursa novērtējuma struktūra: 

Novērtēšanas forma         Skaits           Īpatsvars 

patstāvīgais darbs  1  30 % 

eksāmens   1  70 % 

 

Mācību valodas: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:    31.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    KRĪZES MENEDŢMENTS 

Kursa kods:    KRM31000  

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    6. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums: 2007. gada 17.decembris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

 Lekcijas:   12 stundas 

 Semināri:    8 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  6 stundas 

                                  Konsultācijas:                           2 stundas 

                                  Ieskaite:                                     4 stundas 

 

Kursa autors: Mg.soc.sc. Aleksandrs Mirlins 

 

Kursa mērķis: Kursā tiek aplūkota problēmsituāciju un krīţu komunikācija kā sabiedrisko 

attiecību stratēģiskam menedţmentam piekrītošs process: proti, organizācijas / uzľēmuma 

ilgtermiľa sekmīga attīstības iespējas un draudu noteikšana izvirzīto mērķu veiksmīgai 

sasniegšanai. 

 Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju 

kursu, studējošie: 

• gūtu priekšstatu par organizācijas / uzľēmuma misijas un daļējas publikas / mērķa 

grupas interešu optimizācijas procesiem; 

• gūtu ieskatu konfliktoloģijas pamatos; problēmu menedţmenta elementos, metodēs un 

instrumentos; kā arī daţādos krīţu tipoloģijas modeļos; 

• izprastu masu komunikācijas lomu un sabiedriskās domas izmaiľas krīţu laikā; 

• izprastu krīzes komunikācijas plāna vietu problēmu menedţmenta plānošanā, krīzes 

komunikācijas plāna struktūras un sadarbības ar masu medijiem īpatnības. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: zināšanas sabiedriskajās attiecībās un vadībā. 

Kursa saturs: 

1. Konfliktoloģijas pamati / ievads konfliktoloģijā. 

2. Problēmu menedţments: selektīva identifikācija; analīze; stratēģijas izstrāde; rīcības 

programmas īstenošana; rezultātu izvērtēšana. 

3. Organizācijas / uzľēmuma darbības analīze un sabiedriskās domas / masu mediju 

monitorings ka problēmas menedţmenta instruments. Metodes un mērķi. 

4. Risku izvērtēšanas un informēšana par iespējamiem riskiem. 

5. ―Banānu indekss‖: daţādi krīzes tipoloģijas modeļi. 

6. Seminārs 

7. Masu komunikācijas loma krīzes apstākļos.  

8. Komunikācijas modelis krīzes menedţmentam. 

9. Sabiedriskās domas izmaiľas krīzes laikā. Daţādi modeļi. Uzticības atjaunošana. 

10. Seminārs 

11. Problēmu menedţments un plānošana. Krīzes komunikācijas plāna loma un nozīme.  
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12. Krīzes komunikācijas plāns. Krīţu scenāriji. Mērķa grupu identifikācija. Vēstījumi. 

13. Krīzes komunikācijas plāns. Krīzes menedţmenta komanda. Standarta procedūru 

izveide. Instrukciju, darba aprakstu, preses mapju izveide. Tehniskie resursi. Treniľi 

un to izvērtēšana. 

14. Darbs ar medijiem krīzes laikā. Masu mediju kriticisms un tendenciozitāte. 

15. Informācijas centrs / preses centrs. Izveides un darbības principi. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Regester M., Larkin J. Risk Issues and Crisis Managment. London, 1997 

2. Grunig, L. A., Grunig, J. E., Dozier, D. M. Excellent Public Relations and effective 

Organizations. Lawrence Erlbaum Associates ,Publishers: Mahwah, London, 2002 

3. Handbook of public relations /Robert L. Heath, ed. ; Gabriel Vasquex, contributing ed. 

Thousand Oaks (CA): Sage, 2001. 802 p. 

4. Kitchen, Philip J.: Паблик рилейшнз: принципы и практика :[учебное пособие для 

вузов по спец. "Связи с общественностью] /Ф. Китчен ; пер. с англ. Е.Э. Лалаян ; 

под ред. Б.Л. Ерѐмина. Москва : ЮНИТИ, 2004., 443 lpp. 

5. Baskin, Otis.: Public relations :the profession and the practice /Otis Baskin, Craig 

Aronoff, Dan Lattimore. Boston (MA) a.o.: McGraw-Hill, cop. 1997., 508 p 

Papildliteratūra: 

1. PR: международная практика /под ред. Сэма Блэка ; пер. с англ. Москва : Довгань, 

1997., 172 с. 

2. Ewen, S. PR! A social history of spin. Basic Books: New York, 1996 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi); prezentācijas; inovatīva uzľēmuma 

un inovāciju atbalsta struktūras iestādes apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – 

rakstiskas ieskaites.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoin t 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 Novērtēšanas forma:                      Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

Aktualizēts:  12.12.2009  
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Kursa nosaukums:        SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN MASU 

MEDIJI 

Kursa kods:    PUB31000  

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    4. 

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare:   Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un individuālais darbs 

literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

 Lekcijas:    18 stundas 

 Semināri:     10 stundas 

 Kontroldarbs   2 stundas 

                                  Ieskaite:                                    2 stundas 

 

Kursa autors: Mg.soc. Artis Eglītis 

 

Kursa mērķis: radīt studentiem priekšstatu, prasmes un iemaľas par masu mediju 

uzmanības piesaistīšanu, publicitātes pamatprincipiem un sadarbību ar masu mediju 

pārstāvjiem publicitātes nodrošināšanai. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

 Radīt izpratni par mūsdienu publicitātes mērķiem, modeļiem, darbības komponentiem, 

komunikācijas procesu sabiedrisko attiecību ietvaros. 

 Studenti apgūst nepieciešamākos sabiedrisko attiecību komunikācijas instrumentus un to 

praktiskās izmantošanas specifiku. 

 Izveidot prasmes, kas nepieciešamas sadarbības veidošanai ar masu mediju pārstāvjiem, 

PR tekstu sagatavošanai, preses konferenču organizēšanai. 

 Apgūt mijiedarbību starp sabiedrisko attiecību speciālistiem un ţurnālistiem. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: apgūts kurss ―Sabiedrisko attiecību taktika‖. 

 

Kursa saturs: 

1. Sabiedrisko attiecību process, tā plānošana.  

2. Sabiedrisko attiecību stratēģija. 

3. Pārliecināšana, tās mehānismi. 

4. Mūsdienu auditoriju raksturojums.  

5. Auditorijas uzmanības piesaistīšana. 

6. Sadarbības veidošana ar masu medijiem I. 

7. Sadarbības veidošana ar masu medijiem II. 

8. Semestra vidus kontroldarbs. 

9. Kontroldarbu rezultātu analīze.  

10. Preses relīzes un preses kiti. 

11. Paziľojumu un runu teksti, to sagatavošana. 

12. Preses konferences un brīfingi. 

13. Daţādu masu mediju specifika I. 

14. Daţādu masu mediju specifika II. 
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15. Mediju plānošana. 

16. Sabiedrisko attiecību darbība un likums. 

 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Гартон Э. Паблисити: жми сюда. Второе издание. Питер: 2003. 

2. Herbsts, D. Sabiedriskās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 

3. Чумиков A. Н., Бочаров M. П. Связи с общественностью: теория и практика. M.: 

Дело, 2004. 

4. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. СПб.: 2004. 

5. Veinberga, S. Publiskās attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 

 

Papildliteratūra: 

            1. Gurton, A. Press Here! Pearson Education: 2001. 

2. Kaiser, A. Őffentlichkeitsarbeit und Werbung: Instrumente, Strategien. Köln: 1999. 

3. Федотова Л. Н. Паблик Рилейшнз и общественное мнение. Питер: 2003. 

4. Veinberga, S. Masmediji. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 

5. Brigss, A., Cobley, P. (edit.) The Media: An Introduction. Pearson Longman: 2005. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (preses relīţu un preses 

konferenču teksti), to publiskas apspriešanas, un noslēgumā – eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaľas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar lekciju metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskie mājas darbi, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība semināros, 

gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): semestra noslēgumā 

paredzēts eksāmens. Gala atzīmi veido semestra vidus kontroldarba vērtējums, radošo mājas 

uzdevumu vērtējums, kā arī eksāmena atzīme. Visi veicamie darbi ir obligāti. 
 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  12. 12. 2009. 
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Module title: SPANISH LANGUAGE 

Module code: LAN31000 

Programme part: Free choice C part 

Year of study 3, 4. 

Semester: 5., 6., 7. 

Date of the module approval: September 3, 2007 

Institution which approved the module: Department meeting 

 

Module credit value: 6 credits (9 ECTS credits)  

                 Total contact hours:  96  

          Lectures:    36 

          Tutorials and workshops: 54 

          Examinations:    6 

 

Module author: Olga Zvezdina 

 

Aims of module:  
The course is aimed to provide students with knowledges and skills to be able to manage 

everyday situations as well as business routines. The course gives general knowledges of the 

language grammar and structure, sufficient vocabulary and basic information about Spanish 

speaking countries (history, geography, culture, etc.) – all this in easy manageable    communicative 

way. 

 

Programme tasks / Intended learning outcomes: The course provides for: 

- sufficient vocabulary for everyday communicative situations as per the subject-

matter plan; 

- skills and abilities to translate/ draw up business documents (business 

correspondence, plans, offers, invoices, contracts); 

- lexics and grammar knowledges to maintain everyday and business conversations 

(basic negotiations, interviews, phone talks, presentations); 

- incentive to proceed with the Spanish language studies on a more advanced level. 

 

Syllabus outline: 

TOPICS SPECIFICATION (approximate) 
1. Getting acquainted, introduction. Conversational formulas: formal and informal. Nationalities, countries. 

2. Phisical appearance. Colours, qualities. Professions, professional tools, professional 

requirements. Family relations. 

3. Hobbies, jobs, interests, friends, colleagues, pets. 

4. Home, office, furniture, home appliances, everyday routines.  

5. City, sightseeing, getting around, restaurants, meals, menus, national cuisines, cooking, 

touristic curiosities. 

 

6. Clothes, shopping, sizes, preferences, fashion, prices. 

7. Work schedules, plans, time, climate, activities. 

8. Art, theatre, literature, museums, excursions, exhibitions, cinema, music, etc. 

9. Behaviour, celebrations, national characters, mentality.  

10. Career, interviews, CV, personal and business impressions, experiences. 

11. History, economics, politics, education. 

12. Trips, national peculiarities, transports, countries, languages. 

13. Banks, commerce, negotiations. 
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14. Social care.  

 

GRAMMAR CONTENTS LIST 

1. Phonetics. Intonation. Sounds and letters. 

2. Name: gender, number. 

3. Article. 

4. Adjective: gender, number. 

5. Degrees of comparison 

6. Personal pronouns (accented and non-accented forms; function of a direct and indirect 

object in the sentence) 

7. Possesive pronouns (short and full forms) 

8. Demonstrative, interrogative, relative, indefinite pronouns 

9. Numerals (ordinal, cardinal) 

10. Adverbs. Degrees of comparison. 

11. Prepositions.  

12. Verbs. Classification of verbs: regular (3 groups), divergent, irregular verbs. Reflexive 

verbs. Impersonal forms.   

13. Tenses of the Indicative Mood – Tiempos del Indicativo: Presente; Futuro del Indicativo; 

Pasado Compuesto; Imperfecto, Preterito Simple; Condicional Simple; 

Pluscuamperfecto.  

14. Verbal constructions: Tener que + inf.; haber que + inf., deber + inf.; acabar de + inf., 

soler + inf., volver a + inf., etc. 

15. Subjunctive Mood – Modo Subjuntivo: Presente, Pasado, Imperfecto. 

16. Gerund. Gerundial constractions: estar (seguir, ir) + ger.     

17. Sequence of Tenses.  

18. Sentence. Different types of the independent clause. 

19. Subordinate clause.  

20. Condition (general notions).  

 

Learning and teaching methods:  
1. Combination of all aspects of speech: hearing, reading, writing, 

 understanding, speaking. 

2. Communicative focus: language abilities and skills are trained and revealed in 

communicative situations. 

3. Links to liberal education. Each language is supposed to open a new world with it‘s own 

culture, way of living, mentality, habits, etc. Students are motivated to go on exploring this area by 

themselves (with respect of any other foreign language they may study in the future). 

 

Methodological support: Multilanguage support.  

a) Foreign languages already mastered by students in many grammar and lexical 

aspects may be of a great support in their studies of a new one. The following 

correlations provide for more cleareness and understanding  (French – Spanish; 

English – Spanish; Latvian – Spanish; Russian – Spanish; English-French-

Spanish. 

 

b) General linguistic notions. Each foreign language helps to generalize knowledges 

concerning theorical and practical aspects. 

 

c) Practical skills to use for translation and interpretation not only the mother 

tongue, but also another foreign language.             
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Types of assessment: (examination, group presentation, team project, written assignment ) 

 

Requirements for obtaining credits (Assessment structure) 

 

 

Type of Assessment Number Weighting 

 Tests 2 40 % 

 Examination 1 50 % 

 Attendance and participation in 

class activities 

 10 % 

 

Language of instructions: Spanish 

 

Aktualizēts:  12.12.2009. 
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Kursa nosaukums:    REKLĀMU VEIDOŠANA 

Kursa kods:    ADV31000 

Kursa daļa:    Brīvās izvēles  C DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    6. 

Zinātnes nozare:   Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:      16 stundas 

Praktiskās nodarbības:               12 stundas 

Konsultācijas:       2 stundas 

Ieskaite:        2 stundas 

Kursa autors: Aivars Helde 

Kursa mērķis: Dot izpratni par reklāmas formātiem, to funkcijām, aktualitāti tirgū, kā arī 

zināšanas par to pielietojumu un izgatavošanu. 

Kursa uzdevumi: 

- sniegt izpratni par daţādiem mediju reklāmas veidiem; 

- izveidot priekšstatu par mediakanālu nozīmi reklāmas komunikācijā;  

- dot izpratni par reklāmas tehnisko sagatavošanu izvietošanai daţādos medijos. 

- iepazīstināt ar daţādu mediakanālu īpatnībām un izmantošanu, mediju shēmu 

efektivitātes izvērtēšanu;  

- dot praktiskās iemaľas daţādu reklāmas veidu izgatavošanā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, mākslas vēsture un teorija, radošā 

procesa psiholoģija, reklāmas psiholoģija, kompozīcijas pamati, krāsu psiholoģija, foto 

mākslas pamati, televīzijas un operatora darba pamati, televīzijas reţijas pamati. 

Kursa saturs: 

1.  Masu mēdiju iespiedreklāma - laikraksti, ţurnāli,  āra reklāma, reklāma uz 

transportlīdzekļiem, katalogi, pasta katalogi. 

2.  Elektroniskie masu saziľas līdzekļi - TV industrija, TV reklāmas, radio stuktūra -reklāma 

radio, interaktīvie mediju veidi. 

3.  Nestandarta reklāma - jaunās tehnoloģijas, T/C un jaunā kultūra. 

4.  Prezentreklāma. 

5.  Reklāmas ţanri. 

6.  Reklāmas kategorijas. 

7.  Radošais process reklāmas izveidē. 

8.  Iespiedreklāmas izveides pamati - nolasīšanas paľēmiens, izkārtojums, brīvais laukums, 

akcents, kontrasts, ritmi, formālā kompozīcija. 

9.  Daţādu reklāmas formātu izgatavošanas teorētiskais un praktiskais process. 

10. Reklāmas aģentūru veidi Latvijā. 

11. Reklāmas projekta vadītājs, tā funkcijas un kontroles veidi – „čeklisti‖,  „handbooks‖. 
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Ieteicamā literatūra: 

1.   Dells D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga. Kamene. 2005. 

2.  Veinberga  S. Masmediji. Rīga. Zvaigzne. 2005. 

3.  Хопкинс К. Библия рекламиста. Москва: «НТ Пресс». 2006. 

4.  WilliamF. Arens-" Contemporary Advertising "- Mc Graw-Hill  

     Higer Education-2002. 

5.  W.Wells, J.Burnett, S.Moriarty. Advertising Principles&Practice  fifht edition-Piter    

2003. 

6.  Marshal Design Handbook , Marshal agency, Riga 2006. 

7.  J.Williamson. Decoding advertisements. Ideology and Meaning M.Boyars. 2002. 

8.  Adwards. 2007 gada grāmata. 

9.  Баннерная реклама в сети Интернет // Практика рекламы, 1998, N 2. 

10. Шерковин Ю.А. Наружная реклама. Трудное искусство простоты. М., 1995. 

Periodika: 

1. Jaffa Magazine. 

2. Graphic-collection. 

 

Ieteicamie internetresursi: 

 

1. www.7guru.lv 

2. www.alberts.lv 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no kontaktnodarbībām: lekcijām un praktiskām nodarbībām un studentu 

patstāvīgajiem darbiem. 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar lekciju metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas:  

• aktīva līdzdalība nodarbībās; 

• rakstisks, individuāls pētniecisks darbs par konkrētu Latvijas mediju vai mediju grupu 

un iespējas tā izmantošanai par reklāmnesēju; 

• praktiska ieskaite – konkrēta reklāmas materiāla izgatavošana.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                     Skaits:         Īpatsvars: 

individuāls, rakstisks pētniecisks darbs                          1            40% 

aktivitāte un dalība nodarbībās un praktiskajos darbos            1            20% 

ieskaite                  1            40% 
 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  02.04.2009. 

 

  

http://www.7guru.lv/
http://www.alberts.lv/
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Kursa nosaukums:                         TELEVĪZIJAS PROGRAMMU VADĪŠANA 

Kursa kods:    TEL31000   

Kursa daļa:    Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:    4. 

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  

   studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   8 stundas 

Semināri:   8 stundas 

Praktiskās nodarbības:           14 stundas 

Ieskaite               2 stundas 
 

Kursa autore: Jānis Holšteins, Valdis Pavlovskis 

 

Kursa mērķis: radio un teleraidījumu vadītāju sagatavošana  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iepazītos ar pamatprasībām un iemaľām televīzijas programmu vadītāja profesijā; 

- iegūtu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas televīzijas programmu vadīšanā; 

- apgūtu teleuzstāšanas māksla principus (daţādi runas ţanri), runas māksla, kustības 

plastiskums. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: aktiermeistarības pamati 

 

Kursa saturs: 

1. Ētera uzstāšanas māksla. 

2. Runas tehnika. 

3. Aktiermāksla. 

4. Teleţurnālistikas māksla. 

5. Televadītāja stils un imidţs. 

6. Televīzijas programmu vadītāju reţija. 

7.  Literāra rediģēšana. 

      8. Teleuzstāšanas māksla (daţādi runas ţanri). 

      9. Izpildītājmāksla (diktora mākslas pamati un profesijas evolūcija, kustības 

plastiskums). 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Hindls T. Prasme uzstāties. Zvaigzne ABC 2000.g. 

2. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.Rīga. J.Rozes apgāds.  

3. 2002.g.McQuail D. Mass Communication Theory. London: Sage, 1994. 

4.   Ахвледиани М.В. «Новости - наша профессия» (2004) 

          6.    Всеволодов В.В. «Логика речи» (1998)  

          7.    Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя  
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            и общественным мнением» 

          8.  Макарова С.К. «Техника речи» (2002) 

          9.  Новикова В.И. «Речевые ошибки в эфире» (2004) 

         10.  Шерель А.А. «Радио на рубеже двух веков» 

         11. Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

 

Papildliteratūra: 

1. Дмитриев Л.А. «Сто вопросов и ответов о творчестве тележурналиста»  (2002) 

2. McQuail D. Severin. Communication models: For the Park R.E. 

3.  Mahwah, N.J. Mass media effects research : advances through meta-analysis / edited  

by Raymond W. Preiss. Lawrence Erlbaum Associates, 2007 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, televīzijas tehnoloģijas praksē); ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  20% 

praktiskais darbs      1  40% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 26.03.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

215 

 

Kursa nosaukums:    TELEVĪZIJAS ZIĽU ŢURNĀLISTIKA 

Kursa kods:    TVZ31020  

Kursa daļa::       Brīvās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    4. 

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare:                                Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009. gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 
           Lekcijas:     8 stundas 

 Semināri:      8 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:    12 stundas 

                                  Konsultācijas:                              2 stundas 

                                  Eksāmens:                                    2 stundas 

 

Kursa autors: Mg.soc.sc. Aleksandrs Mirlins 

 

Kursa mērķis: Kurss sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

televīzijas ziľu veidošanas specifikā. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• gūtu priekšstatu par televīzijas ziľu veidošanas atšķirību no citiem televīzijas 

ţurnālistikas veidiem; 

• gūtu izpratni par daţāda veida ziľu raidījumu atšķirībām;  

• detalizēti apgūtu ziľu  programmu organizācijas veidus; 

• padziļināti apgūtu ziľu  struktūras plānošanu un informatīva siţeta komponentus;  

• apgūtu praktiskas iemaľas televīzijas ziľu siţeta veidošanā; 

• gūtu praktiskās iemaľas ziľu siţeta intervijas veidošanā; 

• pagūtu ziľu siţetu izejmateriāla apstrādi darbā ar  audio  un  video  materiālu. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: televīzijas ţurnālistikas pamati, televīzijas raţošanas 

tehnoloģija, audiovizuālās tehnoloģijas, televīzijas un video operatora darba  pamatus, 

televīzijas reţijas pamatus, audiovizuālās montāţas pamatus.  

 

Kursa saturs: 
5. Ziľu raidījumu specifika televīzijas programmās. 

6. Daţādu ziľu raidījumu veidošanas organizācijas struktūra. 

7. Ziľu producēšanas specifika. 

8. Ziľu korespondenta darba specifika. 

9. Ziľu siţeta uzbūve un virsuzdevumi. 

10. Intervija ziľu siţetā. 

11. Ziľu siţeta izejmateriāla apstrāde. 

12. Ziľu ţurnālista ētika. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Bernadette Casey, Neil Casey, Ben Calvert. Television Studies: the Key Concepts. 

London; New York: Routledge, 2002., 291 pages 

2. Critical dictionary of film and television theory /ed. by Roberta E. Pearson and 

Philip Simpson/ London; New York: Routledge, 2001., 498 pages 

3. Фэнг И. «Работа телеоператора службы «Новостей» Реферативные обзоры. 

(2001) 

4. Toby Miller, Andrew Lockett. Television Studies. London: BFI, 2002., 160 pages 

5. Jan Wieten, Graham Murdock and Peter Dahlgren. Television across Europe. 

London ... [et al.]: SAGE Publications, 2000., 273 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Esslin Martin. The Age of Television. New Brunswick (USA.); London (U.K.): 

Transaction Publ., cop. 2002., 138 pages 

2.    Papathanassopoulos Stylianos. European Television in the Digital Age: Issues, 

Dynamics and Realities. Cambridge, UK: Polity Press, 2002., 295 pages 

3.   Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. 

Москва: Аспект Пресс, 2004., 140 lpp.  

10. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Москва: Аспект 

Пресс, 2003., 201 lpp. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; prezentācijas; telekompāniju ziľu 

dienestu apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – praktiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                            Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:  30.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    FOTO ŢURNĀLISTIKA 

Kursa kods:     FOT31000 

Kursa daļa:     Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:     3. 

Semestris:     5., 6. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   16  stundas 

Semināri:   20 stundas 

Praktiskās nodarbības:  24 stundas 

Ieskaite        2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 
 

Kursa autors: Jānis Deinats 

 

Kursa mērķis: plaša profila audio vizuālā mediju māksla speciālistu sagatavošana 

fotoţurnālistikas jomā.  Vispusīgs kursa apjoms ietver sevī pēdējos tehnoloģiskos, 

estētiskos un filoloģiskos attīstības virzienus mūsdienu ţurnālistikā, reklāmā, interneta 

mediju, produktu foto, dokumentālā un mākslas foto jomā.  Kursa praktisko projektu 

pamatā ir ASV foto tirgū izmantotie tehniskie un estētiskie principi, kas šobrīd ir 

uzskatīti kā paraugmodelis un dominē pasaules presē, komerc un mākslas foto industrijā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot  

   šo studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas fotoţurnālistikas jomā;  

- iepazītos ar mūsdienīgu fotomateriālu raţošanu un apstrādi; 

-  apgūtu fotogrāfisku iespēju pielietošanu zinātnē, tehnikā, ikdienā; 

- apgūtu digitālo attēlojumu reģistrācijas principus; 

- apgūtu mūsdienu attīstītākās programmas fotomateriālu rediģēšanā: Adobe 

Photoshop un Apple Aperture. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: fotografēšanas pamati, kultūras vēsture 

 

Kursa saturs: 

1. Mūsdienīgas fotoţurnālistikas pamatvirzieni; 

2. Fotogrāfijas tehnika; 

3. Fotomākslinieka meistarība;  

4. Fotokompozīcija un bildrediģēšana;  

5. Filmēšanas aparatūra;  

6. Fotoţurnālistikas ţanri;  

     7.   Fotokompozīcija;  

     8.   Foto printēšanas pamati un programmatūra;  

     9.   Fotoreportāţa;  

     10.  Fotogrāfija reklāmā;  
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    11.  Paviljona filmēšana;  

     12.   Fotoţurnālistikas, fotomākslas vēsture.  

 

Obligātā literatūra: 

1.  Taschen: „20th Century Photography‖ (1996) 

2.  Roger Hicks and Frances Schultz: „A Guide to Professional Lighting Techniques‖ (1997) 

3.  Roger Hicks and Frances Schultz: „Product Photography‖ (1998) 

4.  Roger Hicks and Frances Schultz: „Glamour and Fashion Photography‖ (1997) 

5.  John Hedgecoe: „ The Photographer‘s Handbook‖ (1997) 

6.  Rogers Hicks: „The Lens Book‖ (2001) 

7.  Kodak: „Large Format Photography 

8.  Д. Стори Цифровая фотография. Трюки: 100 советов и рекомендаций профессионала. 

(2005) 

Mākslas Materiāli: 

1. Diana Arbus 

2. Mapplethorpe 

3. Herb Ritz 

4. Richard Avedon 

5. Karl Lagerfeld 

6. Bruce Weber 

7. Michael Duschan 

8. Hans von Henning 

9. Joni Versacce 

 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2. Горюнова Н.Л. «Художественно- выразительные средства экрана» (2000) 

3.  Л.П.Дыко Беседы о фотомастерстве (1977) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, fotodarbu analīze, fotostudiju apmeklējums; konsultācijas; 

noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 
 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (mākslas grāmatas, lekciju 

materiālu PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 
  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

     vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
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 Novērtēšanas forma:                                  Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darba prezentācija      1  80% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1  10% 

eksāmens        1  10% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 
 

Aktualizēts: 01.04.2009. 
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Kursa nosaukums:   KINO TEHNOLOĢIJAS  

Kursa kods:    TEH 31030 

Kursa daļa:    Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    3. 

Semestris:    5. 

Zinātnes nozare:    Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

            Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktam (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   12 stundas 

Semināri:   10 stundas 

Praktiskās nodarbības:    8 stundas 

Ieskaite      2 stundas 

 

Kursa autori: Gints Bērziņš 

 

            Kursa mērķis: dot pamatzināšanas mūsdienīgas kino raţošanas tehniskā nodrošinājuma 

sfērā, kā arī dot praktiskās pamatiemaľas šis tehnoloģijas pielietošanā.  

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- teorētiskas zināšanas par kino tehnoloģiju pirmsākumiem un to attīstību    

   līdz pat mūsdienām; 

- iegūtu izpratni, par labāko tehnoloģisko risinājumu konkrēta uzdevuma  

   sasniegšanai  

- izpētītu jaunākos  tehniskos izgudrojumus kino filmēšanas jomā; 

- iepazītos ar mūsdienīgu kino materiāla pēcapstrādi. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: .televīzijas raţošanas tehnoloģija, televīzijas un video 

operatora darbs, televīzijas reţija, audiovizuālās montāţas pamati. 

 

Kursa saturs: 

7. Kino tehnoloģiju pirmsākumi un to attīstība. 

8.  Audio, video un gaismas tehnikas iekārtas kino industrijā. 

9. Kino kamera. 

10. Skaľas operatora tehnika kino filmēšanā un pēcapstrādē. 

11. Kino montāţas tehnika. 

12. Paviljonu un dekorāciju uzbūves specifika. 

13. Digitālās metodes un līdzekļi kino raţošanā. 

 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Eglītis V. ...gribu uzľemt filmu. Rīga, Jumava, 2003. 

2. Kraucer S. Theory of Film. Oxford University Press, 1960. 

3. Malkewich. Fil Lighting. AFiresade Book. Simon&Shuster, New Your, 1992. 
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4. Pjatľickis F. Krāsu mācība un eksponometrija kinouzľemšanas procesā. M. 1975. 

5. Миронов В.Ю. «Технология TCP \ IP » ,2003. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā ieskaite  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās      1  20% 

aktivitāte un dalība semināros   1  20% 

praktiskais darbs    1  20% 

ieskaite     1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

 

Aktualizēts: 30.03.2009. 
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Kursa nosaukums:    RADOŠAS IZTĒLES ATTĪSTĪBA 

Kursa kods:    IZT31000  

Kursa daļa::       Brīvās  izvēles C DAĻA 

Studiju gads:    3. 

Semestris:    5. 

Zinātnes nozare:   Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare:  Daiļrades psiholoģija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   14 stundas 

 Semināri:   6 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

                                  Konsultācijas:                           2 stundas 

                                  Ieskaite:                                     2 stundas 

 

Kursa autors: Jūlijs Muraškovskis 

 

Kursa mērķis: apmācīt studentus radošās iztēles pamata paľēmienu pielietošanā. Iemācīt 

studentiem sistēmiskās domāšanas pamatus, kā arī saskatīt un pielietot fantāzijas attīstības 

likumsakarības.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• apgūtu plašu un vadāmu asociatīvu domāšanu; 

• zinātu galvenās fantastisko ideju radīšanas un attīstīšanas metodes; 

• mācētu attīstīt savas ideja un pamatot tās; 

• iemācītos vērtēt fantastiskās literatūras daiļdarbus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: -  

 

Kursa saturs: 

1. Fantāzijas būtība un loma.  

2. Fantastisko ideju izmaiľu līmeľi.  

3. Asociatīvās domāšanas attīstības paľēmieni.  

4. Radošās domāšanas aktivizēšanas metodes. Prāta vētra. 

5. Fokālo objektu metode. 

6. Morfoloģiskā analīze. 

7. Elementāri radošās iztēles paľēmieni. 

8. Fantogramma. 

9. Četru stāvu metode. 

10. Zelta zivtiņas metode. 

11. Tendenču metode. 

12. Rekonstrukcijas metode. 

13. Skala „Fantāzija-2‖ 
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Ieteicamā literatūra: 

1. АЛЬТШУЛЛЕР Г.С. Курс "ЭРТЭВЭ": Из записок преподавателя //Шанс на 

приключение. – Петрозаводск : Карелия, 1991. - С. 237 - 296. 

2. АЛЬТОВ Г. Шкала "Фантазия"//Фантастика и реальность. Вып. 4.-  Москва, 

1999.– С. 5 - 17. 

3. АЛЬТОВ Г. Краски для фантазии //Фантастика-71.- Москва : Молодая гвардия, 

1971. - С. 259 - 269. 

4. АЛЬТОВ Г. Вектор фантазии //Фантастика 73-74. - М.: Молодая гвардия, 1975. 

- С. 265 - 279. 

5. АЛЬТОВ Г. Этюды о фантазии //Сборник научной фантастики. Вып. 22. – 

Москва : Знание, 1980.  

6. http://www.altshuller.ru/rtv/ 

7. http://nkozlov.ru/library/s42/d3805/  

 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem vingrinājumiem, darba grupās, konsultācijām 

un noslēgumā – ekzamenācijas darba prezentēšana.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli);  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās, mājas darbs, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, gala 

eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos   1  30% 

ieskaite       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu. 

 

Aktualizēts:  24.08.2009 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.altshuller.ru/rtv/rtv7.asp
http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction5.asp
http://www.altshuller.ru/rtv/rtv4.asp
http://www.altshuller.ru/rtv/
http://nkozlov.ru/library/s42/d3805/
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Kursa nosaukums:    DIGITĀLĀ MONTĀŢA  

Kursa kods:     EDI31020 

Kursa daļa:     Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:      3. 

Semestris:      5., 6. 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:    
Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlis 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas.                                                                                                                                                 

 

Lekcijas:   12 stundas 

Semināri:     8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  24 stundas 

Ieskaite       2 stundas 

Eksāmens     2 stundas 
 

Kursa autors: Jānis Redlihs, Mg.art. Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: sniegt priekšstatu par digitālās audiovizuālās montāţas specifiku, kā arī 

iemācīt praktisko digitālo montāţu profesionālā līmenī.   

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

 Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, studējošie:  

- apgūtu digitālās montāţas teorētiskās un praktiskās iemaľas; 

- prastu analizēt vadošo  videomontāţas  meistaru daiļradē; 

-  iepazītos ar mūsdienīgām montāţas plānošanas un programmas sagatavošanas  

   tradīcijām; 

- apgūtu digitālo efektu nozīmi un praktisko montāţu; 

- apgūtu profesionālās digitālās videomontāţas programmatūras un to specifiku. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, mākslas vēsture un teorija, kino un 

televīzijas vēsture, audiovizuālās tehnoloģijas, televīzijas raţošanas tehnoloģija, radošā 

procesa psiholoģija, televīzijas un video operatora darba pamati, televīzijas reţijas 

pamati, audiovizuālās montāţas pamati. 

 

Kursa saturs: 

      1. Izejmateriāla digitālā apstrāde. 

1. Digitālās montāţas specifika. 

2. Montāţas plānošanas un programmēšanas metodes. 

3. Profesionālās digitālās montāţas programmatūras un to pielietojums Latvijā. 

4. Digitālo montāţas efektu nozīme un pielietošana. 

5. Datorgrafikas elementu pielietojums digitālajā montāţā. 
 

Ieteicamā literatūra: 

1.Veinberga Sandra. Masmediji: prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - Rīga (2005) 

            2. Perisic Z. Visual effects cinematography. Boston. Focal press. 2000. 

3. Lukas C. Directing for Film and Television. NY,2001 
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4. Рабигер М. «Монтаж» (перевод английского). 2004 

5. Чернов О.В. «Нелинейный видеомонтаж для работников телевидения» (2002) 

6. Шатохина С.Н. «Компьютерный видеомонтаж» (2003) 

7. Утилова Н.И. «Монтаж как средство художественной выразительности» (1997) 

8. Эзенштейн С. Монтаж 1938. Собр.соч. в 6 т. М., 1964. Т.2. 

9. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

 

Papildliteratūra: 

1.Евлахишвили С.С. «Беседы о режиссуре»  

2.Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, siţetu un televīzijas raidījumu montāţa; ar televīziju saistītu 

iestāţu apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā praktiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, ieskaite un gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                       Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  10% 

aktivitāte un dalība semināros     1  10% 

praktiskais darbs      1  40% 

ieskaite       1  10% 

eksāmens       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 
 

Aktualizēts: 24.03.2009. 
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Kursa nosaukums:              VIDEOMĀKSLAS PAMATI 

Kursa kods:    ART31000 

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:    4. 

Semestris:    7. 

Zinātnes nozare:                                Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   
Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

          Lekcijas:                          30 stundas 

 Semināri:     8 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:   18 stundas 

                                  Konsultācijas:                            4 stundas 

                                  Ieskaite:                                      2 stundas 

                        Eksāmens:                2 stundas 

 

   Kursa autors:  Mg.art. Jānis Garaņčs, Jānis Redlihs 

 

Kursa mērķis: Iepazīties ar videomākslas  radītajām mākslas vērtībām no rašanās brīţa 

līdz mūsu dienām pasaulē un arī Latvijā .Izprast šo mākslas veidu un tā daudzveidību. Saprast 

cilvēka domāšanas un tehnoloģiskā procesu vienotību. Izpētīt mūsdienu mediju un videomākslas 

mijiedarbību. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

1. Sniegt zināšanas par  videomākslu  un tās daudzveidību.  

2. Studentiem pašiem radīt video mākslas paraugus un izprast daţādus domāšanas 

modeļus. 

3. Izprast mūsdienu mediju un tehnoloģiju mijardarbību ar videomākslu un iemācīties 

tehnoloģiskos sasniegumus pielietot mākslas radīšanā. 

      5. Attīstīt spēju spriest par kultūras parādībām, tās salīdzināt, analizēt,  

          saskatīt attīstības tendences. 

                  6. Iemācīties izmantot kultūras mantojumu jaunu māksliniecisko tēlu                                         

                     veidošanā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.  

7. Radīt vajadzību nepārtraukti patstāvīgi interesēties par mūsdienu mākslu       un 

kultūru, tās attīstību un  reizē rosināt uz jaunradi. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: mākslas vēsture un teorija, radošā procesa psiholoģija, 

televīzijas un video operatora darba pamatzināšanas, televīzijas reţijas pamatzināšanas, 

audiovizuālās montāţas pamatzināšanas 

Kursa saturs 

1.  Videomākslas rašanās. 

2. Latvijas videomāksla. 

3  Mūsdienu videomāksla pasaulē. 

4 .Videomākslas daudzveidība. Videodeja. Dokumentāla, eksperimentāla, politiska, 

muzikāla, stāstoša utt. videomāksla. 

 5..Tehnoloģiskie procesi un videomākslas attīstība. 
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6. Mūsdienu mediju un videomākslas mijiedarbība.. 

 

Ieteicamie informācijas avoti: 

1. www.videoart.net 

2. www.post-videoart.com  

3. videomākslas pamatlicēja mājas lapa-www.paikstudios.com/ 

4. www.the-artists.org/tours/video-art.cfm - 32k 

5. Studiju metodes:  

Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas 

nodarbības. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Liela vieta ierādīta 

mākslas darbu izpētei un analīzei. Padziļinātai patstāvīgai jautājumu izpētei 

tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, 

vizuālie materiāli, uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, 

rakstiska ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem 

pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs gupās, praktiskie uzdevumi     2  30% 

patstāvīgie mājas darbi    2  20% 

ieskaite                                                     1                      50% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videoart.net/
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Kursa nosaukums:    PUBLISKĀS UZSTĀŠANĀS TEHNIKA 

Kursa kods:    PUB31000  

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   

Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 17.decembrī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:    14 stundas 

 Semināri:   6 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

                                  Konsultācijas:                            2 stundas 

                                  Ieskaite:                                     2 stundas 

 

Kursa autore: Jūlijs Muraškovskis 

 

Kursa mērķis: Iemācīt studentiem darba ar auditorijām pamatprincipus, iepazīstināt ar 

publiskās uzstāšanās metodēm, iemācīt studentiem uzstāšanās sagatavošanas metodes, 

auditorijas uzmanības iegūšanas paľēmienus, daţādu publiskās uzstāšanās ţanru 

pamatstruktūras, ātras argumentācijas paľēmienus, uzvedības auditorijā principus, 

pašnovērtēšanas paľēmienus pēc uzstāšanās. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

• izprastu darba ar auditoriju pamatprincipus; 

• zinātu runas veidošanas principus; 

• apgūtu publiskās uzstāšanās paľēmienus; 

• gūtu izpratni par pašnovērtēšanas principiem; 

• veicinātu publiskās uzstāšanos kultūras veidošanu Latvijā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: -  

 

Kursa saturs: 

1. Psiholoģiskā pašsagatavošana. 

2. Uzstāšanas vietas novērtēšana un sagatavošana. 

3. Runas teksta sagatavošana:  

- sākotnējā metafora,  

- runas moduļi,  

- trūkumi, 

- runas struktūra. 

4. Ārējais izskats. 

5. Runas teksts. 

6. Runas struktūra. 

7. Runas priekšnesums. 

8. Oratora valdzinājuma sastāvdaļas. 
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9. Publikas ieslēgšana darbībā. 

10. Oratoru mākslas skala. 

11. Nestandarta situācijas. 

12. Slēdziens. 

13. Pašnovērtēšana. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Denijs Ričards. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga : Jāľa Rozes apgāds, 2002. 123, 

[1]lpp. 

2. Hindls Tims. Prasme uzstāties. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp. : il. (Veiksmīga 

karjera). 

3. D.A.Peoples. Presentations Plus: David Peoples‘ proven techniques. J.Wiley & Sons. 

New York, 1992. 

4. Дейл Карнеги. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. «Панпринт». 1998. Москва, Минск, Франкфурт-на-Майне. 

5. Дейл Карнеги. Как овладеть навыками ораторского мастерства. «Панпринт». 

1997. Москва, Минск, Франкфурт-на-Майне. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem (situāciju analīze, uzstāšanās 

elementi), darba grupās, konsultācijām un noslēgumā – ieskaites runas prezentēšana.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiāli);  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās, mājas darbs, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, gala 

ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

Novērtēšanas forma:                                                             Skaits:   Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos   1  30% 

ieskaite       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu. 

 

Aktualizēts:  31.10.2009.  
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2.pielikums 

 

Prasības RISEBA pasniedzējiem 
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Prasības pasniedzējiem 

saistītas ar RSEBAA studiju programmas īstenošanu 
 

1. DARBA DISCIPLINA 

1.1. Pasniedzējam jāievēro studiju procesa organizēšanu RSEBAA, augstskolas normatīvie 

dokumenti un darba disciplīnu: 

 Nodarbības jāsāk paredzētajā laikā, neatkarīgi no studējošo skaita auditorijā. 

(tas var būt arī tikai viens studējošais).  

 Ja nav ieradušies studējošie, par to pasniedzējs paziľo attiecīgās studiju 

programmas metodiķim vai studiju programmas direktoram. 

 Precīzi jāievēro nodarbības ilgumu un starpbrīţu ilgumu, nenokavējot 

nākošās nodarbības sākumu.  

1.2. Katra semestra sākumā pasniedzējam ir jāiesniedz savs konsultāciju grafiks attiecīgās 

katedras vadītājam vai studiju programmas direktoram, lai to nodotu attiecīgās nodaļas vai 

studiju programmas metodiķim. Ieplānotais konsultāciju grafiks ir stingri jāievēro, paziľojot 

iepriekš, ja to nepieciešams mainīt. 

 

2. NODARBĪBAS APMEKLĒTĪBAS KONTROLE 

2.1. Pirms nodarbību sākuma katrs studiju kursa pasniedzējs attiecīgajā katedrā, attiecīgajā 

nodaļā vai attiecīgās studiju programmas metodiķa paľem studējošo apmeklētības kontroles 

lapu visām ieplānotajām nodarbībām. Šo sarakstu sagatavo attiecīgās studiju programmas 

metodiķis. 

2.2. Katras nodarbības laikā studējošiem jāparakstās apmeklētības kontroles lapās attiecīgās 

dienas datuma ailē. Aizpildītas apmeklētības lapas ir nepieciešams nodot attiecīgajā katedrā 

vai nodaļā glabāšanai pie attiecīgās studiju programmas metodiķa. 

 

3. IZDALES (METODISKO) MATERIĀLU IZMANTOŠANA NODARBĪBĀS 

3.1. Izdales materiāla oriģināls ir jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski vai rakstiski attiecīgās 

studiju programma metodiķei vai kopētājai vismaz 1 dienu pirms nodarbības. Izdalu 

materiāli kopēšana nedrīkst notikt nodarbību laikā. 

3.2. Vismaz 1 dienu iepriekš pasniedzējam ir jāpaziľo metodiķim par kodoskopa vai citu 

specifisku mācību līdzekļu, programmatūru nepieciešamību konkrētā auditorijā. 

3.3. Stingri aizliegts kopēt materiālus, nesaistīts ar studiju kursu un nodarbībām RSEBAA. 

 

4. PATSTĀVIGIE (KONTROLES) DARBI 

4.1. Pasniedzējam sagatavoto un datorā noformētu darba uzdevumu jāiesniedz attiecīgās 

katedras vadītājam vai attiecīgās studiju programmas direktoram apstiprināšanai ne vēlāk kā 5 

dienas pirms kontroldarba. 

4.2. Jebkuram studējošā darbam jābūt noformētam ar speciālu titullapu, kura atbilsts 

RSEBAA studiju procesa reglamentējošiem dokumentiem. Bez titullapas studējošā darbu 

nedrīkst pieľemt. Atsauksmes, vērtējumu un piezīmes par darbu pasniedzējs ieraksta 

titullapas atbilstošajās ailēs. 
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4.3. Visi studējošo darbi tiek vērtēti pēc 10 ballu sistēmas, atbilstoši LR IZM un RSEBAA 

noteiktajiem kritērijiem. 

4.4. Pasniedzējam RSEBAA noteiktajā kārtībā ir jāinformē studējošos par darbu iesniegšanas 

termiľiem.  

4.5. Studējošo darbus, kuri ir laicīgi iesniegti pasniedzējam, ir jāpārbauda 10 darba dienu 

laikā no iesniegšanas datuma un darba vērtējums jāpaziľo studējošajam. 

4.6. Izlabotie darbi jāatdod attiecīgās studiju programmas metodiķei vai personīgi studējošam, 

bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms gala pārbaudījuma (eksāmena). Studējošie šos darbus uzglabā 

pie sevis visu studiju laiku. 

 

5. PĀRBAUDĪJUMI (EKSĀMENI) 

5.1. Pasniedzējam ir jāizstrādā eksāmena uzdevumu (biļeti) pēc RSEBAA izstrādātajām 

prasībām un jāapstiprina tie pie attiecīgās katedras vadītāja vai pie attiecīgas studiju 

programmas direktora. 

5.2. Pasniedzējam eksāmena uzdevums (biļetes) attiecīgās katedras vadītājam vai attiecīgās 

studiju programmas direktoram apstiprināšanai jāiesniedz ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms 

eksāmena. 

5.3. Pilnībā noformētās eksāmena biļetes pasniedzējam jāiesniedz attiecīgās studiju 

programmas metodiķim ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms eksāmena, to pavairošanai. 

5.4. Ne vēlāk kā pusstundu pirms eksāmena sākuma pasniedzējs no attiecīgās studiju 

programmas metodiķa saľem eksaminācija lapu (protokolu). Eksaminācijas lapā ir norādīts 

studiju kursa nosaukums mācībspēka vārds, uzvārds, eksāmena datums un studējošo vārdi, 

uzvārdi. Eksaminācijas lapā pasniedzējam ir nepieciešams ierakstīt pārbaudīto darbu 

rezultātus un studējušo kopējo novērtējumu par attiecīgo studiju kursu. 

5.5. Pirms eksāmena pasniedzējs no attiecīgās studiju programmas metodiķa saľem nokopētas 

eksāmena biļetes, titullapas un speciāli iezīmētas darba izpildes lapas. Studējošie 

eksāmenā var izmantot tikai augstskolas izsniegtās titullapas un lapas ar RSEBAA iezīmi.  

5.6. Pasniedzējam ir tiesības neatļaut kārtot pārbaudījumu studējošam, kurš nav izpildījis 

visus studiju kursā noteiktos kontroldarbus un patstāvīgus darbus. 

5.7. Eksāmena laikā auditorijā visu laiku jāatrodas pasniedzējam vai tā asistentam.  

5.8. Ja studējošais eksāmena vai kontroldarba laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus, 

pasniedzēja pienākums ir šo darbu anulēt, nosakot citu datumu zināšanu pārbaudei. 

5.9. Eksaminācijas lapu, kurā ir studējošo vērtējums ir jānodod ne vēlāk kā 5 darba dienas 

pēc eksāmena attiecīgās studiju programmas metodiķim vai attiecīgas katedras laborantei. 

Nekādā gadījumā eksaminācijas lapu un studējošo novērtējumu nedrīkst atstāt kādai citai 

personai. 

5.10. Ja studējošais kārto eksāmenu citā laikā, tad pasniedzējs drīkst studējošo pieľemt tikai 

pēc atļaujas (individuālās eksaminācijas lapas) saľemšanas. 

 

6. ATĻAUJA( INDIVIDUĀLĀ EKSAMINĀCIJAS LAPA) 

6.1. Atļaujā (individuālajā eksaminācijas lapā) jābūt visiem datiem par studējošo un: 

 reģistrācijas numuram; 

 izsniegšanas pamatam; 

 attiecīgās studiju programmas metodiķa parakstam. 

6.2. Atļauja (individuālā eksaminācijas lapa) ir derīga tikai piecas darba dienas pēc tās 

izsniegšanas datuma. Pēc eksāmena pasniedzējam individuālā eksaminācijas lapa ir jāiesniedz 

attiecīgās studiju programmas metodiķim.  

6.3. Atļaujā nedrīkst būt neaizpildītas ailes. Ja studējošam kādu iemeslu dēļ neatļāva kārtot 

eksāmenu vai arī studējošais nav ieradies uz eksāmenu, tas jāieraksta atļaujā. Pēc eksāmena 

eksaminācijas lapa nododama attiecīgās studiju programmas metodiķim. 
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6.4. Atļaujā nedrīkst būt labojumi un papildinājumi /piem., nedrīkst pierakstīt uzvārdu, ja tas 

nav iepriekš ierakstīts eksaminācijas lapā / utt., un nedrīkst būt daţādi datumi. 

 

7. STUDEJOŠO NOVĒRTĒŠANA 
7.1. Pasniedzējam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējošos par attiecīgā studiju kursa 

saturu, apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu skaitu un to 

nodošanas termiľiem, vērtējuma kritērijiem, noformēšanas prasībām, literatūru un 

metodiskiem materiāliem. Studējošiem ir jāzina attiecīgā darba vērtējuma īpatsvars, lai 

saľemtu galīgo vērtējumu pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas. 

 

Piemēram:  patstāvīgais darbs      eksāmens        kopējā atzīme 

Saľemtās balles   55   70   62,5 

Katra pārbaudījuma īpatsvars  50%   50%   100% 

 

Galīgo atzīmi aprēķina: 

patstāvīgā darba balles * svars (%) + eksāmena balles * svars(%) = 

     55 * 0.5 + 70 * 0.5 = 62,5 = 63 balles = 6 

 

 

 

 

 

 

Šo norādi pasniedzējs saľem, aizpildot darbuzľēmuma līgumu. 
 

 

 

Dr.oec. K.Kants 

 

Prorektors studiju darbā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Vārds, uzvārds Novērtējums Eksaminētāja 

paraksts Kontrold. Kontrold. Eksāmens Kopējā 

  Nov/% Nov/% Nov/% Nov/%  

1. Jānis Bērziľš 5 (55) 6 (60) 7 (70) 6 (64)  
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3.pielikums 

 

Studiju programmas studiju kursu izklāsts  

atbilstoši profesionālās izglītības standartam 
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla“  

televīzijas un kino producenta  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa 

semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 
1. Filozofija 2 3 2        1  
2. Estētika 2 3  2       1  
3. Latvijas kultūras vēsture 2 3 2        1  
4. Mākslas vēsture un teorija 4 6 2 2       1 1 
5. Komercdarbība 2 3   2      1  
6. Lietišķā angļu valoda 6 9 2 2 2      2 1 
7. Pētnieciskais darbs 2 3  2        1 
 KOPĀ: 20 30 8 8 4 0 0 0 0 0 7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
1. Teātra vēstures pamati 4 6   2 2     1 1 
2. Kino un televīzijas vēsture 4 6   2 2     1 1 
3. Kostīmu un modes vēsture 2 3   2       1 
4. Mūsdienu audiovizuālie 

mediji 
2 3   2       1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2         1 

6. Audiovizuālās tehnoloģijas 2 3 2         1 
7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6     2 2   1 1 

8. Mūzika komunikācijā 2 3 2         1 
9. Reklāmas psiholoģija 2 3      2    1 
10. Vadzinības 2 3      2   1  
11. Komercdarbības tiesiskie 

aspekti 
2 3       2  1  

12. Radošā darba analīze un 

kritika 
2 3     2    1  

13. Multimediji 2 3    2      1 
14. Kino tehnoloģijas 2 3     2     1 
15. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 

2 3       2  1  

 KOPĀ: 36 54 6 0 8 6 6 6 4 0 7 11 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
2 3    2     1  

2. Televīzijas un kino 

producēšana 2 
4 6     4    1 1 

3. Televīzijas un kino 

producēšana 3 
2 3      2    1 

 Televīzijas un kino 

producēšana 4 
4 6       4  1 1 

4. Mākslas menedţments 2 3     2     1 
5. Televīzijas raţošanas 2 3    2     1  
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tehnoloģija 
6. Kompozīcijas pamati 2 3 2         1 
7. Foto mākslas pamati 2 3 2         1 
8. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2     1 1 
9. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 

4 6  2 2      1 1 

10. Aktiermeistarība 4 6 2 2       1 1 
11. Scenārija veidošana 1 2 3  2        1 
12. Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

13.  Audiovizuālās montāţas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

14. Apgaismošanas principi 2 3  2        1 
15. Skaľu reţija 2 3     2     1 
16. Grāmatvedība 2 3      2   1  
17. Projektu vadība 2 3     2    1  
18. Krīzes menedţments 2 3      2    1 
19. Sabiedriskās attiecības un 

masu mediji 

2 3       2   1 

20. Studiju darbs 6 9  2  2  2   aizst  
 KOPĀ: 60 90 6 8 8 12 10 8 6 0 11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

6 9     2 2 2  2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2    1 
3. Televīzijas programmu 

vadīšana 

2 3       2   1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2  1  

5. Foto ţurnālistika 4 6     2 2   1 1 
6. Digitālā montāţa 4 3     2 2   1 1 
7. Videomākslas pamati 2 3       2   1 
8. Radošās iztēles attīstība 2 3     2     1 
9. Publiskās uzstāšanās tehnika 2 3     2    1  

 KOPĀ: 6 9         2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā prakse 2 3  1  1      1 
2. Pētnieciskā prakse 4 6  1  1 2    aizst  
3. Profesionālā prakse 20 30      4 8 8 aizst  
 KOPĀ: 26 39 0 2 0 2 2 4 8 8  1 

6.  Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

12 18        12 aizst  

 KOPĀ: 12 18        12   
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla“ 

televīzijas un kino producenta  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa 

semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 
Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kp.) 

1. Filozofija 2 3 2          1  
2. Estētika 2 3  2         1  
3. Latvijas kultūras 

vēsture 

2 3 2          1  

4. Mākslas vēsture 

un teorija 

4 6 2 2         1 1 

5. Komercdarbība 2 3    2       1  
6. Lietišķā angļu 

valoda 
6 9 2 2 2        2 1 

7. Pētnieciskais darbs 2 3  2          1 

 KOPĀ: 20 30 8 8 2 2 0 0 0 0 0  7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36) 
1. Teātra vēstures 

pamati 
4 6   2 2       1 1 

2. Kino un televīzijas 

vēsture 
4 6   2 2       1 1 

3. Kostīmu un modes 

vēsture 
2 3   2         1 

4. Mūsdienu 

audiovizuālie 

mediji 

2 3  2          1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2           1 

6. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
2 3 2           1 

7. Televīzijas un 

kino 

dramaturģija 

4 6      2 2    1 1 

8. Mūzika 

komunikācijā 
2 3     2       1 

9. Reklāmas 

psiholoģija 
2 3      2      1 

10. Vadzinības 2 3       2    1  
11. Komercdarbības 

tiesiskie aspekti 
2 3        2   1  

12. Radošā darba 

analīze un kritika 
2 3       2    1  

13. Multimediji 2 3        2    1 
14. Kino 

tehnoloģijas 

2 3     2       1 

15. Intelektuālā 

īpašuma tiesiskie 

aspekti 

2 3        2   1  
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 KOPĀ: 36 54 4 2 6 4 4 4 6 6 0  7 11 

 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
2 3    2       1  

2. Televīzijas un kino 

producēšana 2 
4 6     4      1 1 

3. Televīzijas un kino 

producēšana 3 
2 3      2      1 

4. Televīzijas un kino 

producēšana 4 
4 6       2 2   1 1 

5. Mākslas 

menedţments 
2 3     2       1 

6. Televīzijas 

raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2       1  

7. Kompozīcijas 

pamati 

2 3 2           1 

8. Foto mākslas 

pamati 

2 3 2           1 

9. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2       1 1 
10. Televīzijas un 

video operatora 

darbs 1 

4 6  2 2        1 1 

11. Aktiermeistarība 4 6 2 2         1 1 
12. Scenārija 

veidošana 1 

2 3  2          1 

13.  Televīzijas 

ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2       1 1 

14. Audiovizuālās 

montāţas pamati 

4 6      2 2    1 1 

15. Apgaismošanas 

principi 

2 3   2         1 

16. Skaľu reţija 2 3    2        1 
17. Grāmatvedība 2 3      2     1  
18. Projektu vadība 2 3     2      1  
19. Krīzes 

menedţments 

2 3        2    1 

20. Sabiedriskās 

attiecības un 

masu mediji 

2 3       2     1 

21. Studiju darbs 6 9  2  2  2     aizst  
 KOPĀ: 60 90 6 8 8 12 8 8 6 4 0  11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) 

– franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, 

krievu 

6 9     2 2 2    2 1 

2. Reklāmu 2 3      2      1 
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veidošana 
3. Televīzijas 

programmu 

vadīšana 

2 3       2     1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2    1  

5. Foto ţurnālistika 4 6     2 2     1 1 
6. Digitālā montāţa 4 3     2 2     1 1 
7. Videomākslas 

pamati 

2 3       2     1 

8. Radošās iztēles 

attīstība 

2 3     2       1 

9. Publiskās 

uzstāšanās tehnika 
2 3     2      1  

 KOPĀ: 6 9           2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā 

prakse 

2,5 3  0,5   1 1      1 

2. Pētnieciskā 

prakse 

4 6  1   1 2     aizst  

3. Profesionālā 

prakse 

19,5 30     2  4 7,5 6  aizst  

 KOPĀ: 26 39  1,5   4 3 4 7,5 6   1 

6. Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

12 18         12  aizst  

 KOPĀ: 12 18         12    
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla“  

televīzijas reţisora  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

 
Nr.

p.k. 

Priekšmeta nosaukums Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 

1. Filozofija 2 3 2        1  
2. Estētika 2 3  2       1  
3. Latvijas kultūras vēsture 2 3 2        1  
4. Mākslas vēsture un 

teorija 

4 6 2 2       1 1 

5. Komercdarbība 2 3   2      1  
6. Lietišķā angļu valoda 6 9 2 2 2      2 1 
7. Pētnieciskais darbs 2 3  2        1 

 KOPĀ: 20 30 8 8 4 0 0 0 0 0 7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
1. Teātra vēstures pamati 4 6   2 2     1 1 
2. Kino un televīzijas vēsture 4 6   2 2     1 1 
3. Kostīmu un modes vēsture 2 3   2       1 
4. Mūsdienu audiovizuālie 

mediji 
2 3   2       1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2         1 

6. Audiovizuālās tehnoloģijas 2 3 2         1 
7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6     2 2   1 1 

8. Mūzika komunikācijā 2 3 2         1 
9. Reklāmas psiholoģija 2 3      2    1 
10. Vadzinības 2 3      2   1  
11. Dokumentālā kino estētika 2 3     2     1 
12. Radošā darba analīze un 

kritika 
2 3     2    1  

13. Multimediji 2 3    2      1 
14. Krāsu psiholoģija 2 3     2     1 
15. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 

2 3       2  1  

 KOPĀ: 36 54 6 0 8 6 8 6 2 0 6 12 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2     1 1 
2. Televīzijas reţija 2 4 6     2 2   1 1 
3. Televīzijas reţija 3 4 6       4  1 1 
4. Mākslas menedţments 2 3     2     1 
5. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2     1  

6. Kompozīcijas pamati 2 3 2         1 
7. Foto mākslas pamati 2 3 2         1 
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8. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
2 3    2     1  

9. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 

4 6  2 2      1 1 

10. Aktiermeistarība 4 6 2 2       1 1 
11. Scenārija veidošana 1 2 3  2        1 
12. Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

13.  Audiovizuālās montāţas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

14. Apgaismošanas principi 2 3  2        1 
15. Skaľu reţija 2 3     2     1 
16. Reţisora darbs ar aktieri 4 6     2 2   1 1 
17. Sadarbība ar scenogrāfu 2 3      2    1 
18. Datorgrafikas pamati 4 3       4  1 1 
19. Studiju darbs 6 9  2  2  2   aizst  
 KOPĀ: 60 90 6 10 8 12 8 8 8 0 11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

6 9     2 2 2  2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2    1 
3. Televīzijas programmu 

vadīšana 

2 3       2   1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2  1  

5. Foto ţurnālistika 4 6     2 2   1 1 
6. Kino tehnoloģijas 2      2      
7. Digitālā montāţa 4 3     2 2   1 1 
8. Videomākslas pamati 2 3       2   1 
9. Radošās iztēles attīstība 2 3     2     1 
10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
2 3     2    1  

 KOPĀ: 6 9         2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā prakse 2 3  1  1      1 
2 Pētnieciskā prakse 4 6  1  1 2    aizst  
3. Profesionālā prakse 20 30      4 8 8 aizst  

 KOPĀ: 26 39 0 2 0 2 2 4 8 8  1 

6.  Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un aizstāvēšana 
12 18        12 aizst  

 KOPĀ: 12 18        12   
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā māksla “  

Televīzijas reţisora  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

 
Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kp.) 

1. Filozofija 2 3 2          1  
2. Estētika 2 3  2         1  
3. Latvijas kultūras 

vēsture 

2 3 2          1  

4. Mākslas vēsture un 

teorija 

4 6 2 2         1 1 

5. Komercdarbība 2 3    2       1  
6. Lietišķā angļu 

valoda 
6 9 2 2 2        2 1 

7. Pētnieciskais darbs 2 3  2          1 

 KOPĀ: 20 30 8 8 2 2 0 0 0 0 0  7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36) 
1. Teātra vēstures 

pamati 
4 6   2 2       1 1 

2. Kino un televīzijas 

vēsture 
4 6   2 2       1 1 

3. Kostīmu un modes 

vēsture 
2 3   2         1 

4. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
2 3   2         1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2           1 

6. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
2 3 2           1 

7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6      2 2    1 1 

8. Mūzika 

komunikācijā 
2 3     2       1 

9. Reklāmas 

psiholoģija 
2 3      2      1 

10. Vadzinības 2 3       2    1  
11. Dokumentālā kino 

estētika 
2 3     2       1 

12. Radošā darba analīze 

un kritika 
2 3       2    1  

13. Multimediji 2 3        2    1 
14. Krāsu psiholoģija 2 3     2       1 
15. Intelektuālā 

īpašuma tiesiskie 

aspekti 

2 3        2   1  

 KOPĀ: 36 54 4 0 8 4 6 4 6 4 0  6 12 
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3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2       1 1 
2. Televīzijas reţija 2 4 6     2 2     1 1 
3. Televīzijas reţija 3 4 6       2 2   1 1 
4. Mākslas 

menedţments 
2 3     2       1 

5. Televīzijas 

raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2       1  

6. Kompozīcijas 

pamati 

2 3 2           1 

7. Foto mākslas 

pamati 

2 3 2           1 

8. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
4 6    2       1  

9. Televīzijas un 

video operatora 

darbs 1 

4 6  2 2        1 1 

10. Aktiermeistarība 4 6 2 2         1 1 
11. Scenārija 

veidošana 1 

2 3  2          1 

12. Televīzijas 

ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2       1 1 

13.  Audiovizuālās 

montāţas pamati 

4 6      2 2    1 1 

14. Apgaismošanas 

principi 

2 3   2         1 

15. Skaľu reţija 2 3    2        1 
16. Reţisora darbs ar 

aktieri 

4 6     2 2     1 1 

17. Sadarbība ar 

scenogrāfu 

2 3       2     1 

18. Datorgrafikas 

pamati 

4 6        4   1 1 

19. Studiju darbs 6 9  2  2  2     aizst  

 KOPĀ: 60 90 6 8 8 12 6 8 6 6 0  11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, krievu 

6 9     2 2 2    2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2      1 
3. Televīzijas 

programmu 

vadīšana 

2 3       2     1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2    1  

5. Foto ţurnālistika 4 6     2 2     1 1 
6. Kino tehnoloģijas 2      2       1 
7. Digitālā montāţa 4 3     2 2     1 1 
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8. Videomākslas 

pamati 

2 3       2     1 

9. Radošās iztēles 

attīstība 

2 3     2       1 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
2 3     2      1  

 KOPĀ: 6 9           2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā 

prakse 

2,5 3  0,5   1 1      1 

2. Pētnieciskā prakse 4 6  1   1 2     aizst  
3. Profesionālā prakse 19,5 30     2  4 7,5 6  aizst  

 KOPĀ: 26 39  1,5   4 3 4 7,5 6   1 

6. Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

12 18         12  aizst  

 KOPĀ: 12 18         12    
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla“  

televīzijas operatora  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

 
Nr.

p.k. 

Priekšmeta nosaukums Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 

1. Filozofija 2 3 2        1  
2. Estētika 2 3  2       1  
3. Latvijas kultūras vēsture 2 3 2        1  
4. Mākslas vēsture un 

teorija 

4 6 2 2       1 1 

5. Komercdarbība 2 3   2      1  
6. Lietišķā angļu valoda 6 9 2 2 2      2 1 
7. Pētnieciskais darbs 2 3  2        1 

 KOPĀ: 20 30 8 8 4 0 0 0 0 0 7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
1. Teātra vēstures pamati 4 6   2 2     1 1 
2. Kino un televīzijas vēsture 4 6   2 2     1 1 
3. Kostīmu un modes vēsture 2 3   2       1 
4. Mūsdienu audiovizuālie 

mediji 
2 3   2       1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2         1 

6. Audiovizuālās tehnoloģijas 2 3 2         1 
7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6     2 2   1 1 

8. Mūzika komunikācijā 2 3 2         1 
9. Reklāmas psiholoģija 2 3      2    1 
10. Mākslas menedţments 2 3     2     1 
11. Dokumentālā kino estētika 2 3     2     1 
12. Radošā darba analīze un 

kritika 
2 3     2    1  

13. Multimediji 2 3    2      1 
14. Krāsu psiholoģija 2 3     2     1 
15. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 

2 3       2  1  

 KOPĀ: 36 54 6 0 8 6 10 4 2 0 5 13 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
4 6  2 2      1 1 

2. Televīzijas un video 

operatora darbs 2 
4 6     2 2   1 1 

3. Televīzijas un video 

operatora darbs 3 
4 6       4  1 1 

4. Foto ţurnālistika 2 3      2   1  
5. Komercfoto 2 3      2    1 
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6. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2      1 

7. Kompozīcijas pamati 2 3 2         1 
8. Foto mākslas pamati 2 3 2         1 
9. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
2 3    2     1  

10. Aktiermeistarība 4 6 2 2       1 1 
11. Scenārija veidošana 1 2 3  2        1 
12. Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

13.  Audiovizuālās montāţas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

14. Apgaismošanas principi 2 3  2        1 
15. Apgaismotāja darbs 2 3     2    1  
16. Skaľu reţija 2 3     2     1 
17. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2     1 1 
18. Sadarbība ar scenogrāfu 2 3      2    1 
19. Datorgrafikas pamati 4 3       4  1 1 
20. Studiju darbs 6 9  2  2  2   aizst  
 KOPĀ: 60 90 6 10 8 12 6 10 8 0 11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

6 9     2 2 2  2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2    1 
3. Televīzijas programmu 

vadīšana 

2 3       2   1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2  1  

5. Kino tehnoloģijas 2      2     1 
6. Digitālā montāţa 4 3     2 2   1 1 
7. Videomākslas pamati 2 3       2   1 
8. Radošās iztēles attīstība 2 3     2     1 
9. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
2 3     2    1  

 KOPĀ: 6 9         2 1 

              

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā prakse 2 3  1  1      1 
2 Pētnieciskā prakse 4 6  1  1 2    aizst  
3. Profesionālā prakse 20 30      4 8 8 aizst  

 KOPĀ: 26 39 0 2 0 2 2 4 8 8  1 

6.  Bakalaura darbs (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darbs 12 18        12 aizst  

 KOPĀ: 12 18        12   
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā māksla “  

televīzijas operatora  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās 

apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 

 
Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kp.) 

1. Filozofija 2 3 2          1  
2. Estētika 2 3  2         1  
3. Latvijas kultūras 

vēsture 

2 3 2          1  

4. Mākslas vēsture un 

teorija 

4 6 2 2         1 1 

5. Komercdarbība 2 3    2       1  
6. Lietišķā angļu 

valoda 
6 9 2 2 2        2 1 

7. Pētnieciskais darbs 2 3  2          1 

 KOPĀ: 20 30 8 8 2 2 0 0 0 0 0  7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36) 
1. Teātra vēstures 

pamati 
4 6   2 2       1 1 

2. Kino un televīzijas 

vēsture 
4 6   2 2       1 1 

3. Kostīmu un modes 

vēsture 
2 3   2         1 

4. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
2 3    2        1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2           1 

6. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
2 3 2           1 

7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6      2 2    1 1 

8. Mūzika 

komunikācijā 
2 3     2       1 

9. Reklāmas 

psiholoģija 
2 3      2      1 

10. Mākslas 

menedţments 
2 3     2       1 

11. Dokumentālā kino 

estētika 
2 3     2       1 

12. Radošā darba analīze 

un kritika 
2 3       2    1  

13. Multimediji 2 3        2    1 
14. Krāsu psiholoģija 2 3     2       1 
15. Intelektuālā 

īpašuma tiesiskie 

aspekti 

2 3        2   1  

 KOPĀ: 36 54 4 0 6 6 8 4 4 4 0  5 13 
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3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 
4 6  2 2        1 1 

2. Televīzijas un video 

operatora darbs 2 
4 6     2 2     1 1 

3. Televīzijas un video 

operatora darbs 3 
4 6       2 2   1 1 

4. Foto ţurnālistika 2 3     2      1  
5. Komercfoto 2 3      2      1 
6. Televīzijas 

raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2        1 

7. Kompozīcijas 

pamati 

2 3 2           1 

8. Foto mākslas 

pamati 

2 3 2           1 

9. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
4 6    2       1  

10. Aktiermeistarība 4 6 2 2         1 1 
11. Scenārija 

veidošana 1 

2 3  2          1 

12. Televīzijas 

ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2       1 1 

13.  Audiovizuālās 

montāţas pamati 

4 6      2 2    1 1 

14. Apgaismošanas 

principi 

2 3   2         1 

15. Apgaismotāja 

darbs 

2 3       2    1  

16. Skaľu reţija 2 3    2        1 
17. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2       1 1 
18. Sadarbība ar 

scenogrāfu 

2 3       2     1 

19. Datorgrafikas 

pamati 

4 6        4   1 1 

20. Studiju darbs 6 9  2  2  2     aizst  

 KOPĀ: 60 90 6 8 8 12 4 8 8 6 0  11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, krievu 

6 9     2 2 2    2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2      1 
3. Televīzijas 

programmu 

vadīšana 

2 3       2     1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2    1  

5. Kino tehnoloģijas 2      2       1 
6. Digitālā montāţa 4 3     2 2     1 1 
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7. Videomākslas 

pamati 

2 3       2     1 

8. Radošās iztēles 

attīstība 

2 3     2       1 

9. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
2 3     2      1  

 KOPĀ: 6 9           2 1 

                

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā 

prakse 

2,5 3  0,5   1 1      1 

2. Pētnieciskā prakse 4 6  1   1 2     aizst  
3. Profesionālā prakse 19,5 30     2  4 7,5 6  aizst  

 KOPĀ: 26 39  1,5   4 3 4 7,5 6   1 

6. Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

12 18         12  aizst  

 KOPĀ: 12 18         12    
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla“  

scenārista  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms 

kredītpunktos pilna laika studijām 

Nr.

p.k. 

Priekšmeta nosaukums Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kredītpunkti) 

1. Filozofija 2 3 2        1  
2. Estētika 2 3  2       1  
3. Latvijas kultūras vēsture 2 3 2        1  
4. Mākslas vēsture un 

teorija 

4 6 2 2       1 1 

5. Komercdarbība 2 3   2      1  
6. Lietišķā angļu valoda 6 9 2 2 2      2 1 
7. Pētnieciskais darbs 2 3  2        1 

 KOPĀ: 20 30 8 8 4 0 0 0 0 0 7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kredītpunkti) 
1. Teātra vēstures pamati 4 6   2 2     1 1 
2. Kino un televīzijas vēsture 4 6   2 2     1 1 
3. Kostīmu un modes vēsture 2 3   2       1 
4. Mūsdienu audiovizuālie 

mediji 
2 3   2       1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2         1 

6. Audiovizuālās tehnoloģijas 2 3 2         1 
7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6     2 2   1 1 

8. Mūzika komunikācijā 2 3 2         1 
9. Reklāmas psiholoģija 2 3      2    1 
10. Mūsdienu latviešu valodas 

aktualitātes 
4 6     2 2   1 1 

11. Dokumentālā kino estētika 2 3     2     1 
12. Radošā darba analīze un 

kritika 
2 3     2    1  

13. Multimediji 2 3    2      1 
14. Intelektuālā īpašuma 

tiesiskie aspekti 

2 3       2  1  

 KOPĀ: 36 54 6 0 8 6 8 6 2 0 6 12 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Scenārija veidošana 1 2 3  2        1 
2. Scenārija veidošana 2 4 6     4    1 1 
3. Scenārija veidošana 3 4 6      2    1 
4. Scenārija veidošana 4 2 3       4  1  
5. Literatūras vēsture un 

teorija 
2 3     2    1  

6. Televīzijas raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2     1  

7. Kompozīcijas pamati 2 3 2         1 
8. Foto mākslas pamati 2 3 2         1 
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9. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
2 3    2     1  

10. Televīzijas un video 

operatora darbs 1 

4 6  2 2      1 1 

11. Aktiermeistarība 4 6 2 2       1 1 
12. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2     1 1 
13.  Televīzijas ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

14. Audiovizuālās montāţas 

pamati 

4 6   2 2     1 1 

15. Apgaismošanas principi 2 3  2        1 
16. Skaľu reţija 2 3     2     1 
17. Televīzijas adaptācijas 2 3      2    1 
18. Pasākumu scenāriju 

veidošana 

2 3      2    1 

19. Datorgrafikas pamati 4 3       4  1 1 
20. Studiju darbs 6 9  2  2  2   aizst  
 KOPĀ: 60 90 6 10 8 12 8 8 8 0 11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, spāľu, 

vācu, krievu 

6 9     2 2 2  2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2    1 
3. Televīzijas programmu 

vadīšana 

2 3       2   1 

4. Televīzijas ziľu 

ţurnālistika 

2 3       2  1  

5. Foto ţurnālistika 4 6     2 2   1 1 
6. Kino tehnoloģijas 2      2      
7. Digitālā montāţa 4 3     2 2   1 1 
8. Videomākslas pamati 2 3       2   1 
9. Radošās iztēles attīstība 2 3     2     1 
10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
2 3     2    1  

 KOPĀ: 6 9         2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā prakse 2 3  1  1      1 
2 Pētnieciskā prakse 4 6  1  1 2    aizst  
3. Profesionālā prakse 20 30      4 8 8 aizst  

 KOPĀ: 26 39 0 2 0 2 2 4 8 8  1 

6.  Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un aizstāvēšana 
12 18        12 aizst  

 KOPĀ: 12 18        12   
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Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Audiovizuālā māksla “  

scenārista  kvalifikācijas iegūšanai kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms 

kredītpunktos nepilna laika studijām 

 
Nr. 

p.k. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Kop. 

kredītp. 

skaits 

ECTS Kredītpunktu skaits semestrī Pārbaudes 

veids 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Eks. Iesk. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kp.) 

1. Filozofija 2 3 2          1  
2. Estētika 2 3  2         1  
3. Latvijas kultūras 

vēsture 

2 3 2          1  

4. Mākslas vēsture un 

teorija 

4 6 2 2         1 1 

5. Komercdarbība 2 3    2       1  
6. Lietišķā angļu 

valoda 
6 9 2 2 2        2 1 

7. Pētnieciskais darbs  2 3  2          2 

 KOPĀ: 20 30 8 8 2 2 0 0 0 0 0  7 3 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi (36) 
1. Teātra vēstures 

pamati 
4 6   2 2       1 1 

2. Kino un televīzijas 

vēsture 
4 6   2 2       1 1 

3. Kostīmu un modes 

vēsture 
2 3   2         1 

4. Mūsdienu 

audiovizuālie mediji 
2 3   2         1 

5. Radošā procesa 

psiholoģija 

2 3 2           1 

6. Audiovizuālās 

tehnoloģijas 
2 3 2           1 

7. Televīzijas un kino 

dramaturģija 

4 6      2 2    1 1 

8. Mūzika 

komunikācijā 
2 3     2       1 

9. Reklāmas 

psiholoģija 
2 3       2     1 

10. Mūsdienu latviešu 

valodas aktualitātes 
4 6     2 2     1 1 

11. Dokumentālā kino 

estētika 
2 3     2       1 

12. Radošā darba analīze 

un kritika 
2 3       2    1  

13. Multimediji 2 3        2    1 
14. Intelektuālā 

īpašuma tiesiskie 

aspekti 

2 3        2   1  

 KOPĀ: 36 54 4 0 8 4 6 4 6 4 0  6 12 
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3. Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 kredītpunkti) 
1. Scenārija veidošana 

1 
2 3  2          1 

2. Scenārija veidošana 

2 
4 6     4      1 1 

3. Scenārija veidošana 

3 
4 6      2      1 

4. Scenārija veidošana 

4 
2 3       2 2   1 1 

5. Literatūras vēsture 

un teorija 
2 3     2      1  

6. Televīzijas 

raţošanas 

tehnoloģija 

2 3    2       1  

7. Kompozīcijas 

pamati 

2 3 2           1 

8. Foto mākslas 

pamati 

2 3 2           1 

9. Televīzijas un kino 

producēšana 1 
4 6    2       1  

10. Televīzijas un 

video operatora 

darbs 1 

4 6  2 2        1 1 

11. Aktiermeistarība 4 6 2 2         1 1 
12. Televīzijas reţija 1 4 6   2 2       1 1 
13.  Televīzijas 

ţurnālistikas 

pamati 

4 6   2 2       1 1 

14. Audiovizuālās 

montāţas pamati 

4 6      2 2    1 1 

15. Apgaismošanas 

principi 

2 3   2         1 

16. Skaľu reţija 2 3    2        1 
17. Televīzijas 

adaptācijas 

2 3      2      1 

18. Pasākumu 

scenāriju veidošana 

2 3       2     1 

19. Datorgrafikas 

pamati 

4 6        4   1 1 

20. Studiju darbs 6 9  2  2  2     aizst  

 KOPĀ: 60 90 6 8 8 12 6 8 6 6 0  11 16 

4. Brīvās izvēles kursi (6 kredītpunkti) 
1. Svešvaloda (otrā) – 

franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, krievu 

6 9     2 2 2    2 1 

2. Reklāmu veidošana 2 3      2      1 
3. Televīzijas 

programmu 

vadīšana 

2 3       2     1 

4. Televīzijas ziľu 2 3       2    1  
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ţurnālistika 
5. Foto ţurnālistika 4 6     2 2     1 1 
6. Kino tehnoloģijas 2      2       1 
7. Digitālā montāţa 4 3     2 2     1 1 
8. Videomākslas 

pamati 

2 3       2     1 

9. Radošās iztēles 

attīstība 

2 3     2       1 

10. Publiskās uzstāšanās 

tehnika 
2 3     2      1  

 KOPĀ: 6 9           2 1 

5. Prakse (26 kredītpunkti) 
1. Organizatoriskā 

prakse 

2,5 3  0,5   1 1      1 

2. Pētnieciskā prakse 4 6  1   1 2     aizst  
3. Profesionālā prakse 19,5 30     1  5 7,5 6  aizst  

 KOPĀ: 26 39  1,5   4 3 4 7,5 6   1 

6. Bakalaura darbs un valsts pārbaudījums (12 kredītpunkti) 
1. Bakalaura darba 

izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

12 18         12  aizst  

 KOPĀ: 12 18         12    
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4.pielikums 

 

Profesiju standarti 
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Televīzijas un kino producenta profesijas standarts 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums - Televīzijas un kino producents 

2.  Profesijas kods -   nav. 

2.  Nodarbinātības apraksts 

     1.  Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

           2.  Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: - televīzijas un kino producents ir 

kvalificēts speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu 

studiju un multimediju jomā. Televīzijas un kino producents var strādāt gan valsts un pašvaldību 

institūcijās un pie komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu 

komercdarbību. Televīzijas un kino producents piedalās audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar 

scenāristu, ţurnālistu vai reţisoru  izstrādā audiovizuālā projekta priekšlikumu; plāno projekta 

posmus; veic projekta strukturēšanu, projekta darbu, termiľu, resursu un izmaksu plānošanu; 

organizē un vada audiovizuālā projekta komandu; veido projekta organizāciju un kultūru. 

Televīzijas un kino producents organizē audiovizuālā projekta realizācijai nepieciešamo resursu 

piesaisti un nodrošinājumu. Darbojoties radošajā komandā,  atbilstoši radošajai koncepcijai, 

sadarbībā ar reţisoru, operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaľu reţisoru, stilistu, grimētāju, 

apgaismotāju un citiem radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī filmas, ieraksta vai 

tiešraides dalībniekiem, koordinē audiovizuālā darba realizāciju; seko audiovizuālā projekta plānu 

izpildei, analizē rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic korekcijas esošajos plānos; sastāda 

audiovizuālā darba atskaites,  koordinē izpildproducentu, administratoru un citu projekta 

administratīvo darbinieku darbību; vada projekta dokumentēšanu: organizē televīzijas raidījumu vai 

filmu distribūciju. Televīzijas un kino producents izpratnes  līmenī pārzin  audiovizuālo darbu 

veidošanas pamatprincipus, metodes un tehnoloģijas, daţādus audiovizuālo darbu formātus, video 

un kino estētiku.  

 

3.  Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

 

1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo darbu realizāciju. 

 

2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības. 

 

3. Spēja izstrādāt kvalitatīvu audiovizuālā darba projekta pieteikumu. 

 

4. Spēja uzstāties un prezentēt izstrādāto audiovizuālā darba projektu. 

 

5. Spēja argumentēt savu viedokli. 

 

6. Spēja plānot, organizēt un vadīt veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu. 

 

7. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un to apjomu. 

 

8. Spēja strādāt radošā komandā. 

 

9. Spēja koriģēt darba plānus un atrast alternatīvus risinājuma variantus. 

 

10. Spēja piesaistīt audiovizuālajam darbam nepieciešamos finanšu līdzekļus. 

 

11. Spēja  efektīvi plānot un vadīt finanšu līdzekļu izlietojumu. 
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12. Spēja sastādīt audiovizuālā projekta specifisko dokumentāciju visā projekta dzīves cikla 

laikā. 

 

13. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieľemt nepieciešamos lēmumus. 

 

14. Spēja sadarboties ar  administratīvo un tehnisko profesiju pārstāvjiem. 

 

15. Spēja nodrošināt pastāvīgi kvalitatīvu audiovizuālā risinājuma realizāciju. 

 

16. Spēja analizēt, prognozēt un pieľemt lēmumus. 

 

17. Spēja organizēt audiovizuālo darbu pārdošanu, demonstrēšanu un tiesību pārstāvēšanu. 

 

18. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot audiovizuālās 

nozares aktualitātēm. 

 

19. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesību un masu mēdiju jomu 

reglamentējošus dokumentus. 

 

20. Spēja nodrošināt daba likumdošanas normu ievērošanu. 

 

21. Spēja nodrošināt vides,  darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības. 

 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 

 

1. Pārzināt mediju darba specifiku. 

 

2. Pārzināt televīzijas un kino jomas specifiku. 

 

3. Pārzināt daţādus attēlu nesēju formātus un to specifiku. 

 

4. Pārzināt interneta televīzijas un multimediju specifiku. 

 

5. Pārzināt personālvadības pamatus. 

 

6. Pārzināt mārketinga psiholoģiju. 

 

7. Izprast dokumentālā, spēlfilmas  un animācijas ţanru specifiku. 

 

8. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus. 

 

9. Pārzināt audiovizuālās jomas socioloģisko pētījumu datus un  

prast tos izmantot projekta kvalitātes vadīšanā. 

 

10. Plānot un organizēt savu un audiovizuālā darba izveides komandas darbu, atbilstoši 

uzdevumam. 

 

11. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus. 
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12. Pārzināt finanšu un vadības grāmatvedības pamatus. 

 

13. Pārzināt projektu vadības pamatprincipus un metodes. 

 

14. Sastādīt projekta resursu un izmaksu plānu katrai darba norisei un audiovizuālajam 

projekta kopumā. 

 

15. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem radošajiem, administratīvajiem un 

tehniskajiem  speciālistiem. 

 

16. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu. 

 

17. Lietot racionālus darba paľēmienus. 

 

18. Orientēties pašmāju un ārzemju audiovizuālo darbu noieta tirgū un tā nosacījumos. 

 

19. Pārzināt kopprojektu veidošanas principus. 

 

20. Pārvaldīt valsts valodu. 

 

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (t.sk. angļu valodu) saziľas līmenī. 

 

22. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku. 

 

23. Gūt priekšstatu un zināšanas par laikmetīgajiem audiovizuālo darbu filmēšanas un 

montāţas tehnoloģiskajiem risinājumiem.  

 

24. Ievērot elektrodrošību. 

 

25. Ievērot ugunsdrošību. 

 

26. Ievērot darba aizsardzību. 

 

27. Sniegt pirmo palīdzību. 

 

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstatu 

līmenī: 

 1.1. filozofija; 

1.2. estētika; 

1.3. pētījumu metodes; 

1.4. mākslas vēstures un teorija; 

1.5. teātra vēstures pamati; 

1.6. kultūras vēsture; 

1.7. kino un televīzijas vēsture; 

1.8. kostīmu un modes vēsture; 

1.9. televīzijas un kino dramaturģija; 

1.10. foto mākslas pamati. 
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 2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī: 

 2.1. mūsdienu audiovizuālie mēdiji ; 

2.2. radošā procesa psiholoģija; 

2.3. audiovizuālās tehnoloģijas; 

2.4. mūzika komunikācijā; 

2.5. audiovizuālās montāţas principi; 

2.6. radošā darba analīze un kritika; 

2.7. scenārija izveides pamati; 

2.8. televīzijas un kino reţijas pamati; 

 2.9. televīzijas ţurnālistikas pamati; 

 2.10. televīzijas un kino operatora darbs; 

2.11. aktiermeistarība; 

2.12. apgaismošanas principi; 

2.13. skaľas dizaina pamati; 

2.14. darba tiesiskās attiecības 

2.15. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās. 

 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: 

3.1. televīzijas un kino producēšana; 

3.2. mākslas menedţments; 

3.3. televīzijas raţošanas tehnoloģija; 

3.4. kino tehnoloģijas;  

3.5. interneta televīzija; 

3.6. vadībzinībās; 

3.7. grāmatvedība; 

3.8. projektu vadība; 

3.9. krīzes menedţments; 

3.10. sabiedriskās attiecības un mediji; 

3.11. intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti; 

3.12. komercdarbība; 

3.13. valsts valoda; 

3.14. divas svešvalodas; 

3.15. vides aizsardzība; 

3.16. darba aizsardzība. 

 

Televīzijas un kino producenta profesijai raksturīgie pienākumi un uzdevumi. 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Iepazīšanās ar  darba 

uzdevumu vai patstāvīga tā 

noformulēšana. 

1.1. Sekot līdzi jaunākajām tendencēm audiovizuālās jomas  

attīstībā. 

1.2. Saľemt vai patstāvīgi izstrādāt informāciju par veicamo 

darbu, tā specifiku un īpatnībām. 

1.3. Noskaidrot pirmsprojekta situāciju. 

1.4. Noteikt audiovizuālā projekta mērķus. 

1.5. Iepazīties ar audiovizuālā darba literāro un reţisora 

scenāriju vai informāciju par plānoto darbības norisi. 

1.6. Pieľemt lēmumu par realizācijas formātu un specifiku. 

2.  Projektu izstrādāšana. 2.1.  Noteikt realizējamā audiovizuālā projekta darba 

kvalitātes līmeni. 
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2.2. Apzināt potenciālo audiovizuālā darba izveides resursu 

apjomu. 

2.3.  Noteikt projektam nepieciešamo laiku un termiľus. 

2.4. Sastādīt audiovizuālā projekta radošo komandu. 

2.5. Veikt projekta finanšu analīzi.  

2.6. Noteikt projekta realizēšanai nepieciešamo finanšu 

ieguves avotus. 

2.7. Veikt projekta risku analīzi. 

2.8. Sastādīt projekta pieteikumu. 

3.  Audiovizuālo darbu 

projektu prezentēšana un to 

realizēšanai nepieciešamo 

līgumu  noslēgšana. 

3.1. Veikt audiovizuālā projekta prezentāciju iespējamajam 

pasūtītājam vai pircējam. 

3.2. Veikt pēcprezentācijas pārrunas par finanšu vai tehnisko 

resursu apjomiem ar potenciālo pasūtītāju vai pircēju. 

3.3. Nepieciešamības gadījumā, vienoties ar scenāristu un/vai 

reţisoru par zināmu izmaiľu veikšanu audiovizuālā darba 

scenārijā vai koncepcijā. 

3.3. Noslēgt visus nepieciešamos līgumus par projekta 

realizāciju gan ar pasūtītāju/ pircēju, gan radošo komandu, 

gan ārējiem sadarbības partneriem. 

4. Audiovizuālo darbu 

projektu realizēšana. 

4.1. Iepazīstināt audiovizuālā projekta realizācijas komandu ar 

projekta mērķiem un uzdevumiem un realizēšanas kārtību. 

4.2. Nepieciešamības gadījumā, kopīgi ar radošo komandu 

izanalizēt visu ieinteresēto pušu priekšlikumus un 

argumentus. 

4.3. Definēt projekta komandas dalībnieku pienākumus un 

atbildību. 

4.4. Noteikt radošās komandas komunikāciju struktūru. 

4.5. Noteikt projekta realizācijas gaitā lietojamo 

dokumentāciju. 

4.6. Sekot projekta vides izmaiľām projekta laikā. 

4.7.Komunicēt ar projekta realizācijas ārējiem sadarbības 

partneriem. 

5. Nepieciešamības 

gadījumā - korekciju  

veikšana audiovizuālo darbu 

projektu realizācijas gaitā. 

5.1. Sekot projekta realizācijas plānotajām norisēm un 

robeţpunktiem. 

5.2.Konterolēt audiovizuālā darba atsevišķo posmu 

realizācijas kvalitāti. 

5.3. Ilgtermiľa projekta realizācijas gadījumā, sekot un 

analizēt socioloģisko pētījumu datus. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā, izstrādāt alternatīvus 

risinājumus vai radošās komandas personāla izmaiľas. 

5.5. Veikt operatīvas izmaiľas audiovizuālā darba realizācijas 

norisē. 

6. Audiovizuālo darbu 

projektu  noslēgšana. 

6.1. Noslēdzot projekta realizāciju, nodrošināt, lai gala 

produkts tiek piegādāts pasūtītājam vai pircējam atbilstošā 

kvalitātē un noteiktajā termiľā. 

6.2. Veikt audiovizuālā projekta gala produkta beigu analīzi. 

6.3. Veikt projekta komandas darba analīzi, veikt norēķinus ar 

projekta komandu. 

6.4. Izformēt projekta komandu. 

6.5. Veikt projekta pēckalkulāciju. 
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Televīzijas un kino producenta profesijas standarta izstrādes darba grupa: 

Darba grupas vadītājs: 

Jānis Holšteins – Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas projektu 

vadītājs, lektors. 

Darba grupas locekļi: 

Kalevs Kants – Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas prorektors 

studiju darbā, Dr.oec., asoc. prof.; 

Iveta Lepeško –VB SIA Latvijas Televīzija producente; 

Uldis Cekuls – Vides Filmu Studijas producents un operators; 

Aigars Ceplītis Katinskis – Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 

maģistra studiju programmas „Audio – vizuālo mediju māksla‖ direktors, reţisors. 

  

6.6. Sagatavot projekta slēgšanas dokumentāciju. 

7. Audiovizuālo darbu 

distribūcijas  organizēšana. 

7.1. Veikt Latvijas audiovizuālo darbu noieta tirgus izpēti un 

nosacījumus.  

7.2. Veikt ārvalstu audiovizuālo darbu noieta tirgus izpēti un 

nosacījumus. 

7.3. Izstrādāt distribūcijai nepieciešamo dokumentāciju. 

7.4. Organizēt daţādu audiovizuālā darba mārketinga 

materiālu izgatavošanu. 

7.4. Piedalīties gan ārvalstu gan vietējos audiovizuālo darbu 

pitčingos ar projekta prezentāciju. 

7.5. Veikt distribūcijas pārrunas ar potenciālajiem klientiem. 
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Televīzijas reţisora profesijas standarts 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums -  Televīzijas reţisors 

2.  Profesijas kods -   nav. 

2.  Nodarbinātības apraksts 

      1.  Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

            2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:  - televīzijas reţisors ir kvalificēts 

speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mēdiju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un 

interneta jomā. Televīzijas reţisors var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās un pie 

komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu komercdarbību. Televīzijas 

reţisors piedalās audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai ţurnālistu izstrādājot 

audiovizuālā darba radošo koncepciju un darbojoties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, 

redaktoru, mākslinieku, skaľu reţisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem 

darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu. Atbilstoši 

radošajai koncepcijai televīzijas reţisors realizē optimālu audiovizuālā darba risinājumu. Televīzijas 

reţisors veic kvalitatīvu uzľemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinţenieri videomateriāla 

pēcapstrādi un montāţu. Televīzijas reţisors lietotāja līmenī pārzin  video reţijas daudzkameru 

komutācijas pulti, daţādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, 

dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, daţādu ţanru video 

estētiku, daţādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāţas principus, dokumentālā un 

mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu.  

 

 

3.  Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo darbu realizāciju. 

 

2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības. 

 

3. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības. 

 

4. Spēja strādāt pie audiovizuālā darba radošās koncepcijas izstrādes. 

 

5. Spēja izstrādāt kvalitatīvu audiovizuālā darba reţisora scenāriju. 

 

6. Spēja plānot veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu. 

 

7. Spēja strādāt radošā komandā. 

 

8. Spēja argumentēt savu viedokli. 

 

9. Spēja atrast alternatīvus risinājuma variantus. 

 

10. Spēja piedalīties lēmumu pieľemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbības plānam. 

 

11. Spēja ľemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobeţojumus un prast izmantot to 

priekšrocības. 

 

12. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un plānot to 

izvietojumu. 
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13. Spēja nodrošināt pastāvīgi kvalitatīvu audiovizuālā risinājuma realizāciju. 

 

14. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieľemt nepieciešamos lēmumus. 

 

15. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares 

aktualitātēm. 

 

16. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem. 

 

17. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesību un masu mēdiju jomu 

reglamentējošus dokumentus. 

 

18. Spēja nodrošināt vides,  darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības. 

 

4.  Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 

1. Plānot un organizēt savu darbu, atbilstoši uzdevumam. 

 

2. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus. 

 

3. Veikt audiovizuālo darbu fiksēšanu ar video reţijas komutācijas pults palīdzību. 

 

4. Pielietot audiovizuālās apstrādes efektu blokus. 

 

5. Veikt audiovizuālo darbu inscenēšanu. 

 

6. Pārzināt dramaturģijas pamatprincipus un ţanrus.          

 

7. Pārzināt reţijas darbu ar aktieriem. 

 

8. Pārzināt daţādus video formātus un to specifiku. 

 

9. Veikt audiovizuālo darbu pēcapstrādi un montāţu. 

 

10. Izprast audiovizuālās nozares specifiku. 

 

11. Izprast mediju darba specifiku. 

 

12. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus. 

 

13. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku. 

 

14. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus. 

 

15. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtu speciālistiem. 

 

16. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu. 

 

17. Lietot racionālus darba paľēmienus. 
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18. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.. 

 

19. Pārvaldīt valsts valodu. 

 

20. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī. 

 

21. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku. 

 

22. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas par laikmetīgajiem audiovizuālo 

darbu filmēšanas un montāţas tehnoloģiskajiem risinājumiem.  

 

23. Ievērot elektrodrošību. 

 

24. Ievērot ugunsdrošību. 

 

25. Ievērot darba aizsardzību. 

 

26. Sniegt pirmo palīdzību. 

 

5.  Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

1.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstatu 

līmenī:                                                               

            1.1. radošā darba analīze un kritika; 

1.2. pētījumu metodes; 

1.3. autortiesības; 

1.4. komercdarbības pamati; 

1.5. prezentācijas pamati. 

 

            2.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī:                                                                      

            2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija; 

2.2. mākslas vēstures un teorija; 

2.3. teātra vēsture; 

2.4. literatūras vēstures pamati; 

2.5. kino un televīzijas vēsture; 

2.6. dokumentālā un aktierkino estētika; 

2.7. mūsdienu audiovizuālie mēdiji; 

2.8. tēlotāja māksla; 

2.9. foto estētika; 

2.10. audiovizuālās montāţas principi; 

2.11. televīzijas un kino dramaturģijas pamatprincipi; 

2.12. televīzijas scenārija izveides pamati; 

2.13. televīzijas ţurnālistikas pamati; 

2.14. skaľas reţijas pamati; 

2.15. darba tiesiskās attiecības 

2.10. tēlotāja māksla; 

2.11. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās. 
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3.     Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī:                                                                      

3.1. kompozīcija; 

3.2. krāsu mācība; 

3.3. tēla psiholoģija; 

3.4. radošā procesa psiholoģija;  

3.5. semantika un semiotika; 

3.6. darbs komandā; 

3.7. video estētika; 

3.8. audiovizuālo tehnoloģiju pamati; 

3.9. apgaismošanas principi; 

3.10. televīzijas un video reţisora darbs; 

3.11. personības izaugsmes metodoloģija; 

3.12. valsts valoda; 

3.13. divas svešvalodas; 

3.14. vides aizsardzība; 

3.15. darba aizsardzība. 

 

 

Televīzijas reţisora profesijai raksturīgie pienākumi un uzdevumi. 

 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Iepazīšanās ar darba 

uzdevumu. 

1.1. Sekot līdzi jaunākajām tendencēm audiovizuālās jomas  

attīstībā. 

1.2. Saľemt informāciju par veicamo darbu, tā specifiku un 

īpatnībām. 

1.3.Uzkrāt informāciju par veicamo darbu. 

1.4. Iepazīties ar audiovizuālā darba literāro scenāriju vai 

informāciju par plānoto darbības norisi. 

1.5. Apzināt potenciālo audiovizuālā darba izveides resursu 

apjomu. 

2. Iepazīšanās ar 

uzľemšanas vietu un 

apstākļiem. 

2.1. Novērtēt objekta atbilstību audiovizuālā darba 

realizēšanai. 

2.2. Novērtēt topošā audiovizuālā darba vai pasākuma 

specifiku un īpatnības. 

2.3. Novērtēt potenciālā darbības laukuma atbilstību 

plānotajai norisei. 

2.4. Novērtēt radošā darba izveides potenciālās tehniskās 

iespējas. 

2.5. Novērtēt operatora tehnikas izvietošanas iespējas. 

3. Sava audiovizuālā darba 

fiksācijas optimālā 

risinājuma – reţisora 

scenārija piedāvāšana 

radošajai komandai. 

3.1. Izteikt savu vērtējumu par audiovizuālā darba literāro 

scenāriju. 

3.2. Nepieciešamības gadījumā, vienoties ar scenāristu par 

zināmu izmaiľu veikšanu literārajā scenārijā. 

3.3. Izstrādāt idejas, kas varētu būt noderīgas audiovizuālā 

darba mākslinieciskajai koncepcijai. 

3.4. Izstrādāt audiovizuālā darba reţisora scenāriju. 

3. 5.Izstrādāt norises fiksācijas kadrējuma plānu. 

3.6. Iepazīstināt vadošo operatoru, scenogrāfu, stilistu, 

datormākslinieku u.c. vadošos speciālistus ar reţisora 
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Televīzijas reţisora profesijas standarta izstrādes darba grupa: 

Darba grupas vadītājs: 

Jānis Holšteins – Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas studiju programmas 

„Audiovizuālā māksla‖ direktors, lektors; 

Darba grupas locekļi: 

Maija Smildziľa –Latvijas Televīzijas reţisore; 

Jānis Rēdlihs –Televīzijas raidījumu cikla „Cilvēks‖ reţisors, operators; 

Jānis Mihailovs – Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas valdes loceklis, Dr.psych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenāriju. 

3.7. Iepazīties ar vadošā operatora vizuālā risinājuma 

piedāvājumu. 

3.8. Iepazīties ar scenogrāfa piedāvāto dekorācijas projektu 

vai uzľemšanas vides nosacījumiem. 

3.9. Iepazīties ar stilista, datormākslinieka u.c. vadošo 

speciālistu piedāvāto audiovizuālā tēla risinājuma koncepciju. 

4. Audiovizuālā darba 

izveides  radošās gala 

koncepcijas  izdiskutēšana 

ar vadošajiem speciālistiem. 

4.1. Nepieciešamības gadījumā, kopīgi ar radošo komandu 

izanalizēt visu ieinteresēto pušu priekšlikumus un 

argumentus. 

4.2. Nepieciešamības gadījumā diskutēt par optimālo 

māksliniecisko un tehnisko risinājumu. 

4.3. Pēc gala lēmumu pieľemšanas, iepazīstināt radošo 

komandu ar audiovizuālā darba izveides gala koncepciju. 

5.Audiovizuālā darba 

norises fiksēšana. 

5.1. Pielietojot plānotās televīzijas reţijas tehnoloģiskās 

iekārtas, veikt audiovizuālā darba fiksāciju. 

5.2.Dot norādījumus audiovizuālā darba norišu dalībniekiem. 

5.3. Dot norādījumus operatoriem, skaľu reţisoram u.c. 

radošajam personālam videoieraksta vai tiešraides laikā. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā, veikt operatīvas izmaiľas 

audiovizuālā darba fiksācijas norisē. 

6. Audiovizuālo materiālu 

pēcapstrādes veikšana. 

6.1. Caurskatot ierakstīto audiovizuālo materiālu sagatavot tā 

pēcapstrādes un montāţas plānu. 

6.2. Iepazīstināt videoinţenieri un skaľu reţisoru ar plānoto 

materiāla pēcapstrādi un montāţas plānu. 

6.3. Saskaľā ar plānu veikt audiovizuālā materiāla pēcapstrādi 

un montāţu. 
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Televīzijas operatora profesijas standarts 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Profesijas nosaukums -  Televīzijas operators 

2. Profesijas kods -   3131 06. 

2. Nodarbinātības apraksts 

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: - televīzijas operators ir kvalificēts 

speciālists, kurš ir nodarbināts audiovizuālo mēdiju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un 

interneta nozares jomā. Televīzijas operators var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās un pie 

komersantiem, gan kā pašnodarbināta persona, gan veikt individuālu komercdarbību. Televīzijas 

operators piedalās audiovizuālo darbu veidošanā. Darbojoties radošajā komandā kopīgi ar reţisoru, 

redaktoru, skaľu reţisoru, scenāristu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, dekorāciju 

uzstādītāju, ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai televīzijas operators  

piedāvā optimālu vizuālo risinājumu un atbilstoši reţisora gala uzstādījumam, izmantojot 

videokameru un apkalpojot palīgtehniku veic kvalitatīvu uzľemšanas objekta fiksāciju. Televīzijas 

operators lietotāja līmenī pārzin  uzľemšanas videotehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, 

dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu, apgaismošanas pamatprincipus. 

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

1. Spēja profesionāli novērtēt veicamo audiovizuālo projektu realizāciju. 

 

  2. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības. 

 

3. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības. 

 

4. Spēja ľemt vērā tehnoloģiskos un darba vides ierobeţojumus un prast izmantot to 

priekšrocības. 

 

5. Spēja noteikt darba realizēšanai nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas un plānot to 

izvietojumu. 

 

6. Spēja strādāt radošā komandā. 

 

7. Spēja plānot veicamos darbus un piedāvāt to optimālo risinājumu. 

 

8. Spēja argumentēt savu viedokli. 

 

9. Spēja piedalīties lēmumu pieľemšanā un izpildīšanā atbilstoši darbības plānam. 

 

10. Spēja organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darba vidi. 

 

11. Spēja pastāvīgi nodrošināt kvalitatīvu tehnoloģiskā risinājuma realizāciju. 

 

12. Spēja adekvāti rīkoties problēmsituācijās un savlaicīgi pieľemt nepieciešamos lēmumus. 
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13. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares 

aktualitātēm. 

 

14. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem. 

 

15. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un, autortiesību un masu mēdiju jomu 

reglamentējošus dokumentus. 

 

16. Spēja nodrošināt vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības. 

 

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 

1. Plānot un organizēt savu darbu, atbilstoši uzdevumam. 

 

2. Pārzināt galvenos videokameru veidus un to tehniskās iespējas. 

 

3. Pārzināt daţādus video formātus un to specifiku. 

 

4. Pārzināt daţādu apgaismošanas ierīču īpašības. 

 

5. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem tehnoloģisko iekārtu speciālistiem. 

 

6. Pārzināt kadra kompozīcijas pamatprincipus. 

 

7. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku. 

 

8. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus. 

 

9. Pārzināt video montāţas radošos un tehniskos pamatprincipus. 

 

10. Mērīt darba objektā apgaismojuma ekspozīciju, noteikt krāsu temperatūru un izvēlēties 

gaismas daudzumu luksos. 

 

11. Pārzināt televīzijas operatora palīgtehniku un tās iespējas.  

 

12. Pārvaldīt valsts valodu. 

 

13. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī. 

 

14. Organizēt savu un sadarbības partneru darbu un darba vietu. 

 

15. Pārzināt audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus. 

 

16. Lietot racionālus darba paľēmienus. 

 

17. Izprast audiovizuālās nozares specifiku. 

 

18. Izprast mediju darba specifiku. 

 

19. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.. 
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20. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku. 

 

21. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas par laikmetīgajiem 

tehnoloģiskajiem risinājumiem.  

 

22. Ievērot elektrodrošību. 

 

23. Ievērot ugunsdrošību. 

 

24. Ievērot darba aizsardzību. 

 

25. Sniegt pirmo palīdzību.      

 

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

            1.   Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstatu 

līmenī:                                            

            1.1. radošā darba analīze un kritika; 

1.2. pētījumu metodes; 

1.3. autortiesības; 

1.4. komercdarbības pamati; 

1.5. prezentācijas pamati. 

 

            2.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī:                                                                       

            2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija; 

  2.2. mākslas vēstures un teorija; 

2.3. teātra vēstures pamati; 

2.4. literatūras vēstures pamati; 

2.5. kino un televīzijas vēsture;       

2.6. dokumentālā un aktierkino estētika; 

2.7. mūsdienu audiovizuālie mēdiji; 

2.8. tēlotāja māksla; 

2.9. fotogrāfija; 

2.10. audiovizuālās montāţas principi; 

2.11. televīzijas reţijas pamati; 

2.12. televīzijas scenārija izveides pamati; 

2.13. televīzijas ţurnālistikas pamati; 

2.14. skaľas reţijas pamati; 

2.15. darba tiesiskās attiecības; 

2.16. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās. 

 

3.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī:                                 

3.1. kompozīcija; 

3.2. krāsu mācība; 

3.3. tēla psiholoģija; 

3.4. radošā procesa psiholoģija; 

3.5. semantika un semiotika; 

3.6. darbs komandā; 

3.7. video estētika; 
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3.8. audiovizuālo tehnoloģiju pamati; 

3.9. apgaismošanas principi; 

3.10. televīzijas un video operatora darbs; 

3.11. valsts valoda; 

3.12. divas svešvalodas; 

3.13. vides aizsardzība; 

3.14. darba aizsardzība. 

 

Televīzijas operatora profesijai raksturīgie pienākumi un uzdevumi. 

 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Iepazīšanās ar darba 

uzdevumu. 

1.1. Saľemt informāciju par veicamo darbu, tā specifiku un 

īpatnībām. 

1.2. Iepazīties ar audiovizuālā darba scenāriju vai informāciju 

par plānoto darbības norisi. 

1.3. Iepazīties ar reţisora māksliniecisko koncepciju. 

1.4. Iepazīties ar mākslinieka piedāvāto dekorācijas projektu 

vai uzľemšanas vides nosacījumiem. 

1.5. Iepazīties ar stilista un grimētāja piedāvāto vizuālā tēla 

koncepciju. 

 

2. Iepazīšanās ar 

videofilmēšanas vietu un 

apstākļiem. 

2.1. Novērtēt objekta atbilstību audiovizuālā darba 

realizēšanai. 

2.2. Novērtēt objekta specifiku un īpatnības. 

2.3. Novērtēt operatora tehnikas izvietošanas iespējas. 

2.4. Novērtēt objekta apgaismojumu un papildus 

apgaismošanas iespējas. 

2.5. Novērtēt darba drošības apstākļus. 

3. Sava audiovizuālā darba 

fiksācijas  risinājuma  

piedāvāšana radošajai 

komandai. 

3.1. Izteikt savu vērtējumu par uzľemšanas objektu. 

3.2. Izteikt savu priekšlikumu par optimālo uzľemšanas 

videotehniku. 

3.3. Izteikt savus priekšlikumus norises fiksācijas 

kadrējumam. 

3.4. Izteikt savus priekšlikumus objekta izgaismošanai. 

3.5. Izteikt savus priekšlikumus uzľemšanas tehnikas 

izvietošanai un darba drošībai . 

4. Iepazīšanās ar 

audiovizuālā darba izveides 

gala koncepciju. 

4.1. Nepieciešamības gadījumā, kopīgi ar radošo komandu 

izanalizēt visu ieinteresēto pušu priekšlikumus un 

argumentus. 

4.2. Nepieciešamības gadījumā diskutēt par optimālo 

māksliniecisko un tehnisko risinājumu. 

4.3. Pēc gala lēmumu pieľemšanas, iepazīties ar audiovizuālā 

darba izveides gala koncepciju. 

5. Operatora asistentu, 

apgaismotāju, 

videoaparatūras tehniķu un 

citu speciālistu  

iepazīstināšana ar 

audiovizuālā darba izveides 

specifiku un nosacījumiem. 

5.1. Noteikt videoaparatūras tehniķiem nepieciešamo 

vieotehnikas komplektāciju. 

5.2. Norādīt videoaparatūras izvietošanas vietas. 

5.3. Noteikt atbilstošo apgaismošanas tehniku. 

5.4. Iepazīstināt operatora asistentu un apgaismotājus ar 

apgaismošanas gala koncepciju un  tehnikas izvietošanas 

vietām. 
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Televīzijas operatora profesijas standarta izstrādes darba grupa: 

Darba grupas vadītājs: 

Jānis Holšteins – Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas studiju programmas 

„Audiovizuālā māksla‖ direktors; 

Darba grupas locekļi: 

Juris Rudzītis – Latvijas Televīzijas Galvenais operators; 

Andris Bētiľš – Latvijas Televīzijas Operatoru nodaļas vadītāja vietnieks; 

Jānis Mihailovs – Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas valdes loceklis, Dr.psych.; 

Jānis Rēdlihs – Televīzijas raidījumu cikla „Cilvēks‖ reţisors, operators, autors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Audiovizuālā darba 

norises fiksēšana. 

6.1. Dot norādījumus apgaismotājiem objekta izgaismošanā. 

6.2. Dot norādījumus operatora asistentam tā darbībai 

videoieraksta un/vai tiešraides laikā. 

6.3. Saskaľā ar gala koncepciju un operatīviem reţisora 

norādījumiem, veikt audiovizuālā darba fiksāciju. 
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Scenārista profesijas standarts 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Profesijas nosaukums -  Scenārists 

2. Profesijas kods -   2451 16. 

2. Nodarbinātības apraksts 

2. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis. 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: - scenārists ir kvalificēts speciālists, 

kurš ir nodarbināts audiovizuālo mēdiju, producēšanas, filmu kompāniju vai publisku pasākumu 

veidošanas jomā. Scenārists var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās, gan pie komersantiem, 

gan kā pašnodarbināta persona, gan  veikt individuālu komercdarbību. Scenārists patstāvīgi vai 

kopā ar citiem speciālistiem, vai arī pēc pasūtījuma, izmantojot pieejamo informāciju un balstoties 

uz savu radošo potenciālu un apgūtajām zināšanām,  izveido audiovizuāla darba vai pasākuma 

scenāriju. Darbojoties radošajā komandā kopīgi ar reţisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, 

tiešraides vai pasākuma dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai scenārists  piedāvā optimālo 

saturisko risinājumu, pārzin audiovizuālo darbu un pasākumu izveides specifiku, daţādos ţanrus un 

dramaturģijas pamatprincipus. 

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences 

1. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un izvirzītās prasības. 

 

2. Spēja novērtēt realizējamā projekta īpatnības. 

 

3. Spēja atrast un pielietot informāciju. 

 

4. Spēja strādāt pie radošās idejas izstrādes. 

 

5. Spēja plānot veicamos darbus un plānot to optimālo risinājumu. 

 

6. Spēja atrast alternatīvus risinājuma variantus. 

 

7. Spēja strādāt patstāvīgi un radošā komandā. 

 

9. Spēja argumentēt savu viedokli. 

 

10. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās un savlaicīgi pieľemt nepieciešamos 

lēmumus. 

 

11. Spēja ievākt un apkopot nepieciešamo profesionālo informāciju un sekot nozares 

aktualitātēm. 

 

12. Spēja sadarboties ar citu radošo profesiju pārstāvjiem. 

 

13. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, autortiesības un masu mēdiju jomu 

reglamentējošus dokumentus. 

 

4.  Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes 

1. Pārzināt dramaturģijas pamatprincipus un ţanrus.                     
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2. Pārzināt dramaturģisko darbu analīzes pamatus. 

 

3. Pārzināt radošā procesa psiholoģijas pamatus. 

 

4. Pārzināt dialogu rakstīšanas pamatprincipus. 

 

5. Analizēt un atlasīt nepieciešamo informāciju.  

 

6. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam. 

 

7. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem speciālistiem 

 

8. Organizēt savu darba vietu. 

 

9. Pārzināt audiovizuālā darba un pasākumu tapšanas procesa pamatprincipus. 

 

10. Izprast dokumentālā un mākslas video darbu specifiku. 

 

11. Izprast mākslinieciskā tēla veidošanas pamatprincipus. 

 

12. Pārzināt galvenos audiovizuālo darbu un pasākumu ţanrus. 

 

13. Pārzināt daţādu audiovizuālo darbu formātus un to specifiku. 

 

14. Pārzināt mūsdienu audiovizuālo mēdiju specifiku. 

 

15. Pārzināt mūsdienu audiovizuālo valodu. 

 

16. Izprast video un kino montāţas pamatprincipus. 

  

17. Izprast operatora darba pamatprincipus. 

 

18. Pārvaldīt valsts valodu. 

 

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī. 

 

20. Lietot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku. 

 

21. Pielietot praksē teorētiskās zināšanas. 

 

22. Gūt priekšstatu un pielietot praksē iegūtās zināšanas par laikmetīgajiem radošajiem 

risinājumiem.  

 

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

1.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstatu 

līmenī:                                                                      

1.1. radošā darba analīze un kritika;                                                

1.2. pētījumu metodes; 

1.3. autortiesības; 
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1.4. komercdarbības pamati; 

1.5. prezentācijas pamati. 

 

2.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī:                                                            

2.1. vispārējā kultūras vēsture un teorija; 

   2.2. mākslas vēstures un teorija; 

   2.3. teātra vēsture; 

    2.4. literatūras vēsture; 

    2.7. filozofija; 

    2.8. dokumentālā un aktierkino estētika; 

    2.9. mūsdienu audiovizuālie mēdiji; 

    2.10. tēlotāja māksla ( tēla psiholoģija, kompozīcija, krāsu mācība); 

    2.11. foto estētika; 

    2.12. video estētika; 

    2.13. televīzijas reţijas pamati; 

    2.15. darba tiesiskās attiecības; 

    2.16. darba aizsardzība; 

    2.17. vides aizsardzība; 

2.18. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās. 

 

3.    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī:                                     

3.1. radošā procesa psiholoģija;  

3.2. semantika un semiotika;  

3.3. latviešu literārā valoda; 

3.4. televīzijas un kino dramaturģijas pamati; 

3.5. audiovizuālo darbu ţurnālistikas pamati; 

3.6. televīzijas scenārija izveide; 

3.7. pasākumu scenārija izveide; 

3.8. scenārista darbs; 

3.9. personības izaugsmes metodoloģija; 

3.10. divas svešvalodas. 

 

 

 

Scenārista profesijai raksturīgie pienākumi un uzdevumi  

 

Pienākumi Uzdevumi 

1.  Iepazīšanās ar potenciālo 

darba jomu, kā arī aktuālu 

ideju  inspirēšana. 

1.1. Sekot notikumiem un procesiem sabiedrības dzīvē, kā arī 

regulāri palielināt savu kompetenci tematikā, kurā scenārists 

specializējas. 

1.2. Sekot galvenajām tendencēm un jaunumiem daţādās 

dzīves jomās. 

1.3. Sekot līdzi jaunākajām tendencēm audiovizuālās jomas  

attīstībā un/vai pasākumu organizēšanas aktualitātēs. 

1.3. Uzkrāt informāciju par veicamo darbu, tā specifiku un 

īpatnībām. 

1.4. Atbilstoši potenciālā darba specifikai fiksēt un piedāvāt 

idejas, kas varētu būt noderīgas scenārija veidošanai. 
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Scenārista profesijas standarta izstrādes darba grupa: 

Darba grupas vadītājs: 

Jānis Holšteins – Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas studiju programmas 

„Audiovizuālā māksla‖ direktors, lektors; 

Darba grupas locekļi: 

Daira Āboliľa – Latvijas Televīzijas producente, scenāriste, kino kritiķe; 

Jānis Mihailovs – Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas valdes loceklis, Dr.psych.; 

Uģis Segliľš – Dramaturgs, scenārists, tulkotājs.  

 

 

 

 

2. Iepazīšanās ar konkrēto 

darba uzdevumu vai arī 

patstāvīga   sagatavošanās 

darba  uzsākšana  pie 

scenārija izveides.  

2.1. Iepazīties ar konkrēto darba uzdevumu vai patstāvīgi 

pieľemt lēmumu par scenārija izveidi. 

2.2. Novērtēt topošā audiovizuālā darba vai pasākuma 

specifiku un īpatnības. 

2.3. Novērtēt radošā darba izveides potenciālās tehniskās 

iespējas. 

3. Informācijas vākšana un 

izpēte par topošā scenārija 

tēmu. 

3.1. Iepazīties ar publiskajā telpā pieejamo informāciju par 

doto tēmu. 

3.2. Izpētīt arhīvos, bibliotēkās un internetā pieejamo 

informāciju par doto tēmu. 

3.3. Veikt iespējamo neformālās informācijas ievākšanu par 

doto tēmu. 

3.4. Atlasīt un sistematizēt iegūto informāciju.  

3.5. Apzināt topošā darba potenciālās mākslinieciskās 

kapacitātes un iespējas. 

4. Scenāriju radīšana. 4.1. Savirknēt atlasītos faktus vai norises dramaturģiskā ķēdē. 

4.2. Izvēlēties galvenās darbojošās personas, izpildītājus vai 

notikumus. 

4.3. Izmantojot dramaturģijas pamatprincipus, topošā darba 

ţanru un formātu, uzrakstīt scenāriju. 

5.  Audiovizuālā darba vai 

pasākuma saturiskā un 

dramaturģiskā risinājuma 

piedāvāšana pasūtītājam (vai 

potenciālajam pasūtītājam) 

un radošajai komandai.  

5.1. Iepazīstināt pasūtītāju (vai potenciālo pasūtītāju) ar 

scenāriju. 

5.2. Iepazīstināt radošo komandu (reţisoru, redaktoru, 

operatoru u.c.) ar scenāriju. 

5.3. Uzklausīt iespējamos priekšlikumus par nepieciešamajām 

korekcijām scenārijā. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā, kopīgi ar radošo komandu 

izanalizēt visu ieinteresēto pušu priekšlikumus un 

argumentus. 

5.5. Nepieciešamības gadījumā diskutēt par optimālo 

māksliniecisko un tehnisko risinājumu. 

6. Scenārija gala varianta 

sagatavošana un iesniegšana 

tā realizācijai. 

6.1. Fiksēt visas nepieciešamās izmaiľas topošajā scenārijā. 

6.2. Veikt nepieciešamās izmaiľas scenārijā. 

6.3. Iesniegt scenārija gala variantu pasūtītājam tā realizēšanai 

(scenārija precizēšanas process var atkārtoties vairakkārt, pat 

radošā projekta realizācijas gaitā) 
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5.pielikums 

 

Atsauksme par studiju programmu 
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6.pielikums 

 

Līgums par nodrošinājumu studējošiem turpināt studijas  

programmas likvidācijas gadījumā 
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7.pielikums 

 

                 Pārbaudījumu nosacījumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

281 

 

 

APSTIPRINĀTS 

RSEBAA Senāta sēdē 26.06.2000. 

(ar grozījumiem) 21.06.2004. 

(ar grozījumiem) 26.06.2006. 

 

 

PĀRBAUDĪJUMU NOSACĪJUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Augstskolā ir divi pārbaudījuma veidi: priekšmeta pārbaudījums un valsts pārbaudījums. 

Priekšmeta pārbaudījums ir kontroldarbs, patstāvīgais darbs un eksāmens. Pārbaudījumos 

studentam jāsniedz atbildes uz jautājumu vai uzdevumu kopumu. 

1.2. Eksāmens ir studējošo zināšanu, prasmju un iemaľu rakstisks pārbaudes veids. Eksāmens 

skaitās nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaľas tiek novērtētas ne zemāk par 4 ballēm. 

1.3. Pārbaudījumu veids tiek noteikts studiju programmā, pārbaudījuma formu nosaka atbilstošā 

katedra un to norāda studiju priekšmeta programmā. 

1.4. Kontroldarba laiku vai patstāvīgā darba nodošanas termiľu nosaka mācībspēks, bet eksāmena 

laiku nosaka metodiķe, iekļaujot to grafikā. 

1.5. Pārbaudījumu vada un vērtē studiju kursa mācībspēks vai cits katedras norīkots mācībspēks. 

1.6. Studējošie, kuri norādītajā laikā nenokārto pārbaudījumu vai nav ieguvuši pozitīvu vērtējumu 

vai vēlas uzlabot vērtējumu, saľem pie metodiķes norīkojumu uz pārbaudījumu, iepriekš 

samaksājot  noteikto maksu atkarībā no pārbaudījuma veida un vienojoties ar mācībspēku par 

atkārtota pārbaudījuma laiku. 

 

2. Studējošā tiesības un pienākumi 

 

2.1. Studējošā tiesības: 

2.1.1 pirms pārbaudījuma noteiktā laikā saľemt bezmaksas mācībspēka konsultāciju; 

2.1.2. lūgt papildus konsultāciju, par ko iemaksā noteikto pakalpojuma maksu; 

2.1.3. izmantot pārbaudījumā mācībspēka noteiktos palīglīdzekļus; 

2.1.4. nedēļas laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziľošanas apstrīdēt mācībspēka vērtējumu; 

2.1.5. ne vairāk kā divas reizes kārtot pārbaudījumu bez komisijas, lai saľemtu pozitīvu vērtējumu. 

Atkārtota pārbaudījuma laiku nosaka katedra; 

2.2. lūgt saľemt bezmaksas norīkojumu: 

2.2.1. uzrādot slimības lapu ne vēlāk ka pusgada laikā no slimības lapas noslēgšanas datuma; 

2.2.2. pirms noteiktā pārbaudījuma uzrakstot iesniegumu, kurā uzrādīts objektīvs iemesls 

(piemēram darba komandējums) un iesniedzot komandējuma lapu.; 

2.3. rakstiski lūgt atļaut atkārtoti noklausīties studiju kursu; 

2.4. Studējošā pienākumi: 

2.4.1. ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā; 

2.4.2. atkārtota pārbaudījuma kārtošanai vismaz dienu iepriekš pieteikt norīkojumu un saľemt  to no 

studiju metodiķa; 

2.4.3. ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš vienoties ar mācībspēku (katedras vadītāju) par atkārtotā 

pārbaudījuma laiku; 

2.4.4. iemaksāt noteikto maksu par atkārtotu pārbaudījumu pirms pārbaudījuma datuma, atkārtotu 

studiju priekšmeta noklausīšanos vai cita veida studiju papildus pakalpojumu. 
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3. Mācībspēka pienākumi un tiesības 

 

3.1. Mācībspēka pienākumi: 

3.1.1. Mācībspēkam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējošos par attiecīgā mācību priekšmeta 

saturu, apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu skaitu, nodošanas 

termiľiem, vērtējuma kritērijiem, noformēšanas prasībām, literatūru. Studējošam ir jāzina attiecīgā 

darba vērtējuma īpatsvars, lai saľemtu galīgo vērtējumu pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas. 

3.1.2. pirms atļaut studējošam kārtot pārbaudījumu, saľemt no metodiķa pārbaudījuma lapu vai no 

studējoša viľam izsniegto norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu; 

3.2. ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc rakstiska pārbaudījuma iesniegt metodiķim materiālus par 

pārbaudījuma rezultātiem. 

3.3.   Mācībspēka tiesības: 

3.3.1. neatļaut kārtot pārbaudījumu studējošam, kurš nav izpildījis visus noteiktos kontroldarbus un 

patstāvīgos darbus. Šajā gadījumā pārbaudījuma lapā mācībspēks ieraksta ―nepielaist‖; 

3.3.2. uzdot studējošam papildus jautājumus, lai noteiktu atbilstošu vērtējuma balli; 

3.3.3. pārtraukt pārbaudījumu un ierakstīt ―neieskaitīts‖, ja students izmantojis neatļautus 

palīgmateriālus un līdzekļus; 

3.3.4. nevērtēt pārbaudījuma darbu, ja konstatēts plaģiātisms; 

3.3.5. noteikt studējošam atkārtotu pārbaudījuma laiku; 

3.3.6. neatļaut studējošam kārtot bezmaksas pārbaudījumu pēc noteikta laika, ja studējošais nav 

savlaicīgi uzrakstījis iesniegumu par pārbaudījuma pārcelšanu. 

 

4. Kursa darbu aizstāvēšana 

 

4.1. Kursa darba aizstāvēšanai katedras vadītājs ar savu rīkojumu apstiprina komisiju. 

4.2. Par katru kursa darbu tā vadītājs sagatavo atsauksmi, novērtējot darba tēmas aktualitāti, darba 

struktūru, darba satura atbilstību izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, darba noformēšanas 

kvalitāti, darba raksturu: vai tas ir radošs vai aprakstošs, darbā izmantoto teorētisko atziľu 

pietiekamību, secinājumu un priekšlikumu pamatotību, konstatējot, vai izvirzītais mērķis ir 

sasniegts. 

4.3. Lai studējošā zināšanas varētu labāk novērtēt, studējošam kursa darba tekstā lietderīgi akcentēt 

savu devumu, lēmumu, norādot, ka tās ir autora domas, autora ierosinājumi, viľa aprēķini, viľa 

ierosinātie pasākumi, priekšlikumi.  

4.4. Aizstāvot kursa darbu, studējošam jāsagatavo prezentāciju ar tehnisko līdzekļu palīdzību līdz 5 

minūtēm garu, kurā jāpamato tēmas aktualitāte, jādefinē darba mērķis un uzdevumi, jāinformē, kādi 

pētījumi ir veikti un kādi ir pētījuma galvenie secinājumi un autora priekšlikumi.  

 

5. Studiju nobeiguma darba (kvalifikācijas darba, diplomdarba, bakalaura vai maģistra darba) 

aizstāvēšanas kārtība 

 

5.1. Studējošam, kurš ir sekmīgi izpildījis studiju programmu, nokārtojis pārbaudījumus un 

ieskaites visos studiju plānā paredzētajos priekšmetos un savācis nepieciešamo kredītpunktu skaitu, 

ar rektora pavēli atļauj aizstāvēt studiju nobeiguma darbu (1. līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības kvalifikācijas darbu, 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības diplomdarbu, bakalaura 

vai maģistra darbu). 

5.2. Studiju nobeiguma darbu aizstāvēšanai ar rektora rīkojumu apstiprina valsts pārbaudījumu 

komisijas sastāvu, kas ir ne mazāk kā 5 (pieci) speciālisti, no kuriem viens ir komisijas 

priekšsēdētājs. Par priekšsēdētāju uzaicina augstas kvalifikācijas speciālistu no citas augstskolas vai 

praktiķi. Priekšsēdētājs vada komisijas darbu, bet viľa prombūtnes gadījumā šo pienākumu veic 

kāds no komisijas locekļiem, kuru ir pilnvarojis priekšsēdētājs.  
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5.3. Studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas process tiek protokolēts un apstiprināts ar valsts 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāres parakstiem. 

5.3.1. Darbu aizstāv atklātā sēdē, kurā var tikt uzaicināti piedalīties zinātniskie vadītāji un 

recenzenti. 

5.3.2. Darba aizstāvēšanā studējošais sniedz ziľojuma prezentāciju (7 – 8 min.), kurā lakoniski 

pamato izvēlētās tēmas aktualitāti, raksturo darba nozīmi, darba mērķi, risināmos uzdevumus un 

struktūru, akcentē secinājumus un autora dotos konkrētos priekšlikumus. 

5.3.3.  Darba aizstāvēšanas laikā studējošam jāizmanto sagatavoto prezentācijas materiālu ar 

mūsdienu tehnisko līdzekļu nodrošinājumu. 

5.3.4.  Darba apspriešana sākas ar recenzijas nolasīšanu. Studējošam jāatbild uz recenzenta 

jautājumiem, jāaizstāv savi darbā izdarītie secinājumi un priekšlikumi. Autoram ir tiesības izteikt 

savas domas par recenziju, nepiekrist recenzentam, argumentējot savu viedokli. 

5.3.5. Darba aizstāvēšana turpinās ar valsts pārbaudījumu komisijas locekļu un klātesošo 

uzdotajiem jautājumiem par darba tēmu. 

5.3.6. Darbu vērtēšanu veic vadoties no tādiem rādītājiem kā – problēmas definīcija (mērķis un 

uzdevumi), analīzes pētījuma kvalitāte, secinājumi un rekomendācijas, prezentācija, atbildes uz 

jautājumiem, darba noformējums un kopējais novērtējums. 

5.3.7. Darba vērtēšana notiek valsts pārbaudījumu komisijas slēgtā sēdē.  

5.4. Diplomdarbs tiek vērtēts kā sekmīgi aizstāvēts, ja komisija to novērtējusi vismaz ar 5 (piecām) 

ballēm, maģistra darbs - vismaz ar 6 (sešām) ballēm, vadoties no 10 ballu sistēmas. 

5.5. Galīgo lēmumu komisija pieľem ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot. Ja komisijas 

locekļu domas dalās, tad izšķirošais ir priekšsēdētāja vērtējums. 

5.6. Pēc sekmīgas studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas valsts pārbaudījumu komisija ar savu 

lēmumu piešķir attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. 

5.7. Pārbaudījuma komisijas lēmumu ieraksta protokolā, studējošā studiju kartē un studiju 

nobeiguma darba pēdējā lappusē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pielikums  

 

Bakalaura diploma un pielikuma paraugs



RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 

BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 

 

 
 

 

 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 

DIPLOMS 

 
 

Sērija PD E 

Nr. 0371 

 

hologramma 
Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

20__.gada ___.jūnija lēmumu 

Nr.__ 
 

Jānis Bērziľš 
personas kods 240688-14105 

 

ieguvis 
 

PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU 
audiovizuālajā mākslā 

un 
 

TELEVĪZIJAS UN KINO PRODUCENTA 
kvalifikāciju 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst  

piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

        Z.v. 

      Rektora v.i.                                                              Irina Senľikova 

 

      Valsts pārbaudījuma  

      komisijas priekšsēdētājs                              Andris Lielais 

 

Rīgā 

20__.gada ___. jūnijā 

Reģistrācijas Nr._ _ _ _ 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
 

 

 

 

 

LIELAIS VALSTS ĢĒRBONIS 

 

 

 

 

DIPLOMS 
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DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam PD E Nr. 0371) 

1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Jānis 

1.2. Uzvārds: Bērziņš 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 24.06.1988 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 240688-14105 

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

  Televīzijas un kino producents, 

  Profesionālais bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā 

2.2.Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: 

Audiovizuālā darba pamati, audiovizuālās tehnoloģijas, radošās industrijas  

specifika, menedţments, mārketings   

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), 

Latvijas valsts beztermiņa akreditēta (28.04.2000), 

juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Mācību valodas un eksaminācijas valodas: Latviešu, angļu, krievu 

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds, 

kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 
skat.6.1. punktu 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

4 gadu pilna laika studijas no 2009.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.jūnijam, 

160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti 
 

3.3. Uzľemšanas prasības: 

Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība 
 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: 

Pilna laika studijas  

4.2. Programmas prasības: 

Apgūt televīzijas un kino producēšanas jomas teorētiskās un metodoloģiskās 

zināšanas un prasmes; 

Apgūt zināšanas un prasmes stratēģiski un analītiski formulēt profesionālus 

aspektus un nozares problēmas, patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus; 

Apgūt prasmi informācijas iegūšanā, apstrādāšanā, un izmantošanā; 

Apgūt audiovizuālos tehnoloģiju pielietošanu praktiskajā darbībā; 
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Apgūt prasmi plānot, izstrādāt un īstenot audiovizuālus projektus savā 

profesionālajā jomā; 

Apgūt menedţmenta, mārketinga un personālvadības prasmes; 

Apgūt audiovizuālo darbu distribūcijas prasmi; 

Apgūt radošā darba pamatiemaņas, t.sk. reţijā, filmēšanā un audiovizuālo 

darbu montāţā; 

Apgūt radošo darbu analīzes un kritikas iemaņas; 

Izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 12 Latvijas kredītpunktu (18 ECTS 

kredītpunktu) apjomā. 
 

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

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Latvijas 

kredītpunkti 

ECTS 

kredītpunkti  

Novērtējums Balles 

1.kursa darbs 2 3   

2.kursa darbs 2 3   

3.kursa darbs 2 3   

Aktiermeistarība 4 6   

Apgaismošanas principi 2 3   

Audiovizuālās montāţas pamati 4 6   

Audiovizuālās tehnoloģijas 2 3   

Estētika 2 3   

Filozofija 2 3   

Foto mākslas pamati 2 3   

Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 2 3   

Kino un televīzijas vēsture 4 6   

Komercdarbība 2 3   

Kompozīcijas pamati 2 3   

Kostīmu un modes vēsture 2 2   

Kultūras vēsture  2 3   

Lietišķā angļu valoda 6 9   

Mākslas vēsture un teorija 4 6   

Multimediji 2 3   

Mūsdienu audiovizuālie mediji 2 3   

Mūzika komunikācijā 2 3   

Pētnieciskais darbs 2 3   

Radošā darba analīze un kritika 2 3   

Radošā procesa psiholoģija 2 3   

Reklāmas psiholoģija 2 3   

Scenārija veidošana 1 2 3   

Skaľu reţija 2 3   

Teātra vēstures pamati 4 6   

Televīzijas raţošanas tehnoloģija 2 3   

Televīzijas reţija 1 4 6   

Televīzijas un kino dramaturģija 4 6   

Televīzijas un video operatora darbs 1 4 6   

Televīzijas ţurnālistikas pamati 4 6   

Vadzinības 2 3   
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B DAĻA (IEROBEŢOTA IZVĒLE) 

Grāmatvedība 2 3   

Kino tehnoloģijas 2 3   

Komercdarbības tiesiskie aspekti 2 3   

Krīzes menedţments 2 3   

Mākslas menedţments 2 3   

Projektu vadība 2 3   

Sabiedriskās attiecības un masu mediji 2 3   

Televīzijas un kino producēšana 1 2 3   

Televīzijas un kino producēšana 2 4 6   

Televīzijas un kino producēšana 3 2 3   

Televīzijas un kino producēšana 4 4 6   

C DAĻA (BRĪVA IZVĒLE) 

Digitālā montāţa 4 6   

Foto ţurnālistika 4 6   

Publiskās uzstāšanās tehnika 2 3   

Radošās iztēles attīstība 2 3   

Reklāmu veidošana 2 3   

Svešvaloda (otrā) – franču vai itāļu, 

spāľu, vācu, krievu 
6 9 

  

Televīzijas programmu vadīšana 2 3   

Televīzijas ziľu ţurnālistika 2 3   

Videomākslas pamati 2 3   

PRAKSE 

Pētnieciskā prakse 4 6   

Profesionālā prakse 20 30   

Studiju prakse 2 3   

GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana 

12  18   

Bakalaura darba nosaukums:  

 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

ļoti augsts 
10 Izcili   

9 Teicami   

augsts 
8 Ļoti labi   

7 Labi  

vidējs 

6 Gandrīz labi  

5 Viduvēji  

4 Gandrīz viduvēji  

zems 3-1 Negatīvs vērtējums  
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Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme:  

4.5. Kvalifikācijas klase: „Standarta” 

kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1.punktā. 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

  Tiesības studēt maģistrantūrā un profesionālajās programmās, 

  kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves 
 

5.2. Profesionālais statuss: 

  Dod tiesības strādāt „Televīzijas un kino producenta” profesijā  
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija: 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD E Nr.0371. 

  Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).  

  RSEBAA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Audiovizuālā mediju māksla” ir akreditēta no dd/mm/gggg līdz dd/mm/gggg. 

  Piektais kvalifikācijas līmenis - noteiktas nozares speciālista augstākā 

kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un arī veikt zinātniskās pētniecības darbu 

attiecīgajā nozarē (ISCED-97 klasifikācijas 5A līmenis). 

 

 

RSEBAA ir starptautiski akreditēta Centrālās un Austrumeiropas 

Menedţmenta attīstības asociācijā (CEEMAN) 2001.gada septembrī. 

RSEBAA ir Solfordas Universitātes (Lielbritānija) mācību-metodiskais 

centrs Latvijā. 

  Papildinājums punktam 4.4. 

 kvalifikācijas ieguvēja svērto vidējo atzīmi rēķina kā: 

aw=sum(a*f)/sum(f), kur: 

 aw-svērtā vidējā atzīme, 

 a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, 

 f- šā kursa apjoms kredītpunktos.  

 

  Papildinājums punktam 4.5. 

kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji: 

izpildītas visas studiju programmas prasības. 

6.2.  Papildinformācijas avoti: 
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Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

 Meţa ielā 3,  Rīgā, LV-1048, Latvijā, 

 tālr. +371-67500251, fakss 371-67500252,  

 E-pasts: rsebaa@rsebaa.lv, mājas lapa: www.rsebaa.lv 

 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Daugavpils filiāle, 

 Mihoelsa ielā 47, Daugavpilī, LV-5403, Latvijā, 

 tālr. +371-54 22681, fakss 371-54 22681,  

E-pasts: rsebaa@rsebaa-d.lv, mājas lapa: www.rsebaa-d.lv 
 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

  Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, 
  tālr. +371-67225155, fakss: +371-67221006 ,  

E-pasts: ieva@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv. 
 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: dd.mm.gggg 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________(I.Senņikova) 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:    RSEBAA rektore 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 
 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

  skat. pielikumā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rsebaa@rsebaa.lv
http://www.rsebaa.lv/
mailto:rsebaa@rsebaa-d.lv
http://www.rsebaa-d.lv/
mailto:ieva@aic.lv
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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9.pielikums 

 

Prakses sadarbības līgumi 
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10.pielikums 

 

RISEBA Senāta sēdes protokols 
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11.pielikums 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

„Audiovizuālā mediju māksla” licence 
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12.pielikums 

 

RISEBA reģistrācijas apliecība 
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12.pielikums 

 

RISEBA akreditācijas apliecība 
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13.pielikums 

 

Studiju programmas pasniedzēju CV 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Āboliľa-Ilješāne Daira 

Adrese Upes iela 2 dz. 1, Rīga, LV- 1013 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 22.05.1962 

Darba pieredze  

Laika periods 2007 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Kino nodaļas eksperte 

Darba vietas nosaukums Kultūrkapitāla fonds 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2000 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Latvijas nodaļas vadītāja  

Darba vietas nosaukums FIPRESCI 

Laika periods 1999 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Kino raidījumu producente 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Ţūrijas komisijas locekle 

Galvenie pienākumi Festivāla skates filmu vērtēšana 

Darba vietas nosaukums Nacionālais filmu festivāls ―Lielais Kristaps‖ 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Ţūrijas komisijas priekšsēdētāja 

Galvenie pienākumi Festivāla skates filmu vērtēšana 

Darba vietas nosaukums Nacionālais filmu festivāls ―Lielais Kristaps‖ 

Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Stratēģiskās padomes locekle 

Darba vietas nosaukums Latvijas Nacionālais Kinematogrāfijas centrs 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Preses sekretāre 

Galvenie pienākumi Projekts ―Gadsimta filmu parāde‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgai - 800 

Laika periods 2001-2002 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Pasaules kino vēsture 
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Darba vietas nosaukums Ventspils augstskola 

Laika periods 2000 - 2003 

Profesija vai ieľemamais amats eksperte 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums Latvijas Nacionālais Kinematogrāfijas centrs 

Laika periods 1996 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi pasaules kino vēsture 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kultūras akadēmija 

Laika periods 1994 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Preses centra vadītāja 

Darba vietas nosaukums Kinofestivāls ―Baltijas pērle‖ 

Laika periods 1996 - 1999 

Profesija vai ieľemamais amats Latvijas TV Programmu pirkšanas, pārdošanas un kino daļas 

vadītāja vietniece 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1985 - 1988 

Profesija vai ieľemamais amats administratore 

Darba vietas nosaukums Rīgas Kino nams 

Izglītība  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kino kritikas, vēstures un teorijas specialitāte 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Vissavienības Kinematogrāfijas institūts, Krievija 

Laika periods 1985 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

ţurnālistika 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1980 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas 49.vidusskola 

  

Specializācijas jomas TV ţurnālistika, kino kritika 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

 

Pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami labi labi 

krievu valoda  teicami labi labi 
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Radošā darbība LTV (izlases 

kārtībā) 

2005 – pašlaik - raidījums „100 g. KULTŪRAS‖ redaktore, 

ţurnāliste 

2005 – 2006 - projekta ―LATVIJAS KINO JAUNIE TALANTI‖ 

vadītāja 

1992 – 2005 - autorraidījums „ACI PRET ACI, 26‘‖,  

1997 – pašlaik - raidījums „, ZOOTROPS, 26‘‖ 

1988 -1992 – raidījuma „EKRĀNA JAUNUMI‖ vadītāja. 

1990 - raidījuma „KINOPROVE, 45‘‖ autore 

1989 – raidījuma AZARTA SPĒLES autore 

1988 - raidījuma „KĀ ES NEKĻUVU PAR AKTIERI‖, autore 

VIDEOFILMAS: 

2005 - VALDEMĀRS ZANDBERGS: Dzīve. Dzīvīte…2x26‘ 

scenāriste, producente 

2004 - LILITA BALTĀ. LILITA MELNĀ. 2X26‘, scenāriste, 

producente. 

1997 - 7 SEJAS, 56‘, reţisore. 

1996 - KUĢI BEZ JŪRAS, l5‘, reţisore (kopā ar reţ. 

I.Freimani), Dānijas – Latvijas kopraţojums 

Radošā darba apbalvojumi 2004 -―Latvijas Televīzijas 2003. gada labākais kultūras raidījums‖ 

LILITA BALTĀ.LILITA MELNĀ. 

2001 - nominācija ― Gada labākais kultūras raidījums‖ ACI PRET 

ACI. 

2000 - ATZINĪBAS RAKSTS un prēmija, raidījums ACI PRET 

ACI atzīts par LTV 1999. gada labāko kultūras raidījumu 

1999 - ATZINĪBAS RAKSTS un prēmija, raidījums ACI PRET 

ACI atzīts par LTV 1998. gada labāko kultūras raidījumu  

1999 - ATZINĪBAS RAKSTS un prēmija, raidījums ZOOTROPS 

atzīts par LTV 1998. gada labāko izklaidējošo raidījumu. 

1998 - Balva ZELTA ZILONIS par raidījumu ACI PRET ACI, 

LTV 1987.gada labākais kultūras raidījums. 

1996 - LATVIJAS KINOPRODUCENTU ASOCIĀCIJAS 

BALVA par Ieguldījumu kino ţurnālistikā 1994.-1995.g. 
 

Publikācijas  No 1985 līdz šai dienai, publikācijas Latvijas presē par kino 

tēmām 

Papildu informācija  

Aktualizēts: 

 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Balode Mārīte 

Adrese 
Brīvības iela 278 dz.18, Rīga, LV- 1006 

 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1952.g. 6. februāris 

Darba pieredze  

Laika periods 1970 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Televīzijas ţurnāliste 

Galvenie pienākumi 2006 - 2007.- kultūrvēsturiska TV seriāla ―Latvijas teātru vēsture 

– Nacionālais (9 sērijas), Dailes teātris(10 sērijas pa 26 min.), 

Liepājas teātris(7 sērijas) scenārija autore un reţisore 

2005 - pašlaik redaktore TV  kultūras programmai ―100 g 

kultūras‖ un ―LTV portretu izlase‖ 

2004 - videofilma par aktrisi Veltu Līni ―No bitēm neko nevar 

zināt‖, reţisore–autore-projekta vadītāja. NRTV nominēta 

2004 - Grāmatas ―Cilvēki TV viļľos‖ sastādītāja, redaktore 

2001.-2004. -redaktore-ţurnāliste, vairākiem raidījumiem arī 

reţisore raidījumam „Skatuve‖ 

2003.- reportāţas autore-reţisore Latvijas teātra dienām Berlīnē 

raid. ―Skatuve‖. 

1998.-2002. -TV raidījuma par zinātni ―21.gs.kopā ar zinātni‖ 

ţurnāliste un redaktore 

2002 - videofilmas par Jaunatnes teātri ―Teātra, kura vairs nav‖ 

scenārija autore un reţisore 

2002 - reportāţas autore-reţisore no Eiropas jaunākās 

dramaturģijas festivāla Bonnā. 

200 - reportāţas autore-reţisore no 3.Pasaules teātru olimpiādes 

Maskavā 

2000 - reportāţas autore-reţisore no Starptautiskā festivāla 

Aviľonā (darbs prēmēts kā gada labākais kultūras raidījums LTV) 

1998 - 5 sēriju vēstures raidījums-videofilma ―Akmens stāsti‖ (par 

O.Kalpaku, Jūras kara flotes vēsturi, H.Legzdiľa un E. Priedīša 

dzīvi) reţisore-autore 

1997 - vēstures raidījuma ―Triju armiju karavīri‖ ţurnāliste -

reţisore. Prēmēts kā gada labākais dokumentālais LTV raidījums 

1991-2001 - LTV raidījuma ―Spēlmaľu cilts‖ redaktore, ţurnāliste 

un reţisore 
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 1991 - 1993 -Kultūras programu ―Zīmes‖ redaktore, ţurnāliste 

1988 - divdaļīgas videofilmas par aktieri H.Liepiľu ―Gads kopā ar 

Hariju Liepiľu‖ scenārija autore –reţisore 

1987 - E.Smiļģa simtgades raidījums autore-reţisore 

1976 -1987 -LTV Literatūras un mākslas raidījumu redakcijas 

redaktore teātra izrāţu translācijām, scenārija autore, ţurnāliste 

raidījumu cikliem: ―Mūsu skatuves mākslas meistari‖, ―Teātris‖ 

un ―Ekspresrecenzijas‖ 

1973 -1976 - LTV Jaunatnes un bērnu raidījumu redakcijā reţisora 

palīgs un reţisora asistents 

1970 -1973 - LTV apgaismošanas cehā apgaismotāja 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2002 - 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Teātru eksperte 

Galvenie pienākumi ―Spēlmaľu nakts‖ ţūrijas locekle 

Darba vietas nosaukums LR Kultūras ministrija 

Laika periods 2002 - 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Teātra nozares eksperte 

Darba vietas nosaukums Kultūrkapitāla fonds 

Izglītība  

Laika periods 1987 - 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākie reţisora kursi 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Maskavas Centrālā televīzija 

Laika periods 1970 - 1976 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Latviešu valoda un literatūra 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts Universitāte, Filoloģijas fakultāte 

Specializācijas jomas Televīzijas ţurnālistika, teātra vēsture 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda 

franču valoda 

 teicami 

labi 

labi 

gandrīz labi 

labi 

gandrīz labi 

 

Aktualizēts: 

  

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

  

 Uzvārds / Vārds Tatjana Bartele  

Adrese Hospitāļu iela 7, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7361465   

Dzimšanas datums 16.12.1945. 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2006- 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Sabiedrisko attiecību un 

reklāmas fakultāte 

Laika periods 1991-2006 

Profesija vai ieľemamais amats vēstures skolotāja 

Darba vietas nosaukums Puškina licejs 

Laika periods 1996-2005 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums Sanktpēterburgas ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un tiesību institūta Rīgas 

filiāle 

Laika periods 1886-1991 

Profesija vai ieľemamais amats direktora vietniece un vēstures pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums 

Laika periods 1985-1986 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitāte, PSKP vēstures katedra 

Laika periods 1978-1985 

Profesija vai ieľemamais amats kabineta vadītāja 

Darba vietas nosaukums   Vissavienības neklātnienes mašīnbūves institūta  

Zinātniskā komunisma katedra  

  

Izglītība  

  

Laika periods 2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts Vēstures doktora akadēmiskais grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 
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Laika periods 1996-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds vēsturē, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte 

 

Laika periods 1966-1972 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirta vēsturnieces, vēstures un sabiedrisko zinātľu pasniedzējas kvalifikācija, 

diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maskavas Valsts universitāte 

 

Laika periods 1961-1965 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bērnu dārza audzinātāja 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Maskavas Pedagoģiskā skola 

  

Papildus izglītība, kursi  

Laika periods 2003. 

Kursu nosaukums Kursi datorlietotājiem 

Laika periods 2001. 

Kursu nosaukums Kursi datorlietotājiem 

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

latviešu  teicami teicami teicami 

angļu  labi gandrīz labi labi 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 
Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monogrāfijas 

 

 

 
populārzinātniskas publikācijas 

 

 

  1.Бартельс Т. Московская латсекция РКП(б) в годы Гражданской войны 

(состав и структура) – Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti. - 574.sēj., 

Sociālpolitiskās vēstures jautājumi. – Rīga, 1992. - 93. – 115.lpp. 

  2. Bartele T. Latviešu klubi Maskavā 1918.-1920. g. // IX Zinātnisko lasījumu 

materiāli. – Vēstures sekcija, 3. krājums - DPU, 2000. – 4.–9.lpp. 

  3. Bartele T. Kreiso ideju izplatīšana latviešu vidū Maskavā Pilsoľu kara 

gados. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Zinātniskie raksti – Vēstures 

sekcija. – 2000. – 7.-10.lpp. 

  4. Bartele T. Latviskuma saglabāšana Maskavā Pilsoľu kara gados. // 

Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums III. – Liepāja, 2001. – 24.-31.lpp. 

  5. Бартеле Т. Латышские учебные заведения в Москве в годы 

Гражданской войны. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Zinātniskie 

raksti – Vēstures sekcija. – 2001. – 11.-16.lpp. 

  6. Bartele T. Novadpētniecība krievu skolā – līdzeklis latviešu kultūras 

iepazīšanai. // Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums IV. – Liepāja, 2002. – 

343.-348.lpp. 

7. Bartele T. Izmaiľas mazākumtautību politikā pēc Pirmā pasaules kara // 

Daugavpils universitāte. Humanitārās fakultātes XII Zinātnisko lasījumu 

materiāli. Vēsture. VI (I). Daugavpils, 2003. 21.-28.lpp. 

  8. Bartele T. Rīgas Lielie kapi kā kultūrvēsturisks piemineklis (vēsture un 

saglabāšana) // Sabiedrība un kultūra. – Rakstu krājums V. – Liepāja, 2003. – 

161.-173.lpp. 

  9. Bartele T. Skolnieku pētnieciskais darbs kā solis uz augstskolu // Sabiedrība 

un kultūra. – Rakstu krājums VI. – Liepāja, 2004. – 400.- 403.lpp. 

  10. Bartele T. Latviešu aktieri bēgļu gaitās // Daugavpils universitāte. 

Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. 

Vēsture VIII / Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils, 2004. 23.-31.lpp. 

  11. Бартеле Т. Оценка знаний учащихся: взгляд историка // Sabiedrība un 

kultūra. – Rakstu krājums VII. – Liepāja, 2005. – 112. - 116.lpp. 

  12. Бартеле Т.  Журнал «Русская школа» о событиях революции 1905-

1907 гг. // Daugavpils universitāte. Humanitārās fakultātes XV starptautisko 

zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture IX / Vēsture: avoti un cilvēki. 

Daugavpils, 2006. 30. – 38.lpp. 

  13. Бартеле Т. Латышский театр в России в годы Первой мировой и 

Гражданской войн. // Национальный театр в контексте 

многонациональной культуры: Архивы, библиотеки, информация. – 

Москва: ФАИР ПРЕСС, 2004. – 156 – 171 с. 

  14. Бартеле Т. Гастроли «Габимы» в Риге в 20-30-е годы ХХ века. // 

Национальный театр в контексте многонациональной культуры: Архивы, 

библиотеки, информация. – Москва: ФАИР ПРЕСС, 2006. 58 – 77 с. 

  15. Бартеле Т. Латышский театр в Москве (1915-1922) // Россия и 

Балтия. Эпоха перемен (1914-1924). Москва, 2002. С.88-110. 

  16. Бартеле Т., Шалда В. Латышские беженцы в России в годы 

Гражданской войны. // Отечественная история. 2000. -№1. – С.18-31. 

 

 

1.Bartele T., Latviešu bēgļi Krievijā. 1915-1922.- Daugavpils: Daugavpils 

Akadēmiskais apgāds„Saule‖., 2007.- 384 lpp. 

2. Bartele T., Šalda V. Latviešu teātris Maskavā 1915 – 1937. – DPU Saule., 

1999. – 18. – 40., 73. – 77.lpp. 

3. Bartele T., Šalda V. Latvieši Maskavā. 1915-1922. - DPU Saule., 2001. – 5.-

15.,71. – 153.,173. – 198.lpp. 

 

 

1. Bartele T. Latviešu pilsonisko organizāciju Maskavā liktenis pēc Oktobra 

apvērsuma. // Latvijas arhīvi. – 1997. – Nr.2. – 16.-24.lpp. 

  2. Bartele T., Šalda V. Latviešu repatriācija no Padomju Krievijas 1918. – 

1921. // Latvijas vēsture. - 1998. – Nr.1.,2.,4. 
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 3. Bartele T. Latviešu kreisās organizācijas Maskavā padomju varas pirmajos 

gados (1918-1922). // Latvijas Arhīvi - 2001. – Nr.1. – 61.-85.lpp. 

  4. Bartele T., Šalda V. Latviešu bēgļi Petrogradā (1915 – 1920) // Latvijas 

Arhīvi – 2002. Nr.1. – 83 – 99.lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

  No 2000. līdz 2002. , no 2004. līdz 2005. gadam,  Humanitārās fakultātes X- XII, 

XIV -XV starptautiskie zinātniskie lasījumi, Daugavpils  Universitāte; 

  No 2000. līdz 2004. gadam  Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas III – VII 

Starptautiskā konference „Sabiedrība un kultūra‖;  

  2003., 2005. g. Starptautiskie Mihoelsa lasījumi „Nacionālais teātris multikulturālā 

kontekstā‖, Maskava 

Papildu informācija Apbalvojumi 

  2001. - Zelta pildspalva 

  2002. - Vislabākais pedagogs vides un zinātnes izglītībā (Rīgas pilsētas 

interešu izglītības nominācija) 

  2004. – Ata Kronvalda prēmija 

 

                                Aktualizēts: 12. 11. 2007. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bērziľš Gints 

Adrese 
Rīgas iela 2a dz. 18, Piľķi, Rīgas raj., LV- 2107 

 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1968 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Filmu mākslas nozares eksperts 

Darba vietas nosaukums Valts Kultūrkapitāla fonds 

Laika periods 2005 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats prezidents 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kinooperatoru Ģilde 

Laika periods 2002 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums SIA ―Arkogints‖ 

Laika periods 2008 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators – inscenētājs, spēlfilma „Akmeľi‖ 

Darba vietas nosaukums Kompānija Hargla 

Laika periods 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators – inscenētājs, spēlfilma „Nevajadzīgie cilvēki‖ 

Darba vietas nosaukums ARETA, Lietuva 

Laika periods 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām „Laima Sanne―, „Latvijas tēla klips 

CNN – „You Won‘t Believe It Until You See It‖, ―Sky&More‖, 

Big Bon‖, ―Baltkom‖, DnB‖, Utenos‖, ATF Bank‖, Elkor‖, 

Druvas Maiznīca‖, u.c 

Laika periods 2006 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators – inscenētājs, dokumentālā filma „Cilvēks no 

Varka Kru‖ 

Darba vietas nosaukums Kaupo Filma 

Laika periods 2006 
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Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators – inscenētājs, spēlfilma ―Vogelfrei―, novele 

„Vecums― 

Darba vietas nosaukums Film Angels Studio 

Laika periods 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators – inscenētājs, spēlfilma „Uguns― 

Darba vietas nosaukums Kompānija Hargla 

Laika periods 2006 

Profesija vai ieľemamais amats kinooperators reklāmām  «Hipotēku banka», «Dufa», «Big Bon», 

«Raniberl», «Balta Apdrošināšana», «Vishy», «Cido», 

«Krājbanka», «Lattelekom», «Dienas Bizness»,  u.c. 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām  «Garnier Color Naturals Latvija, 

Lietuva, Igaunija», «Valmieras piens», «Nord LB», «Ardo», 

«Hansabanka», «Big Bon Russia»,«Unibanka»,«Omnitel 

Lietuva»,«Upside drink Latvija, Lietuva», «Spice», «SEB 

Vilniaus Bankas», «Vestabalt», u.c 

Laika periods 2004 

Profesija vai ieľemamais amats kinooperators reklāmām  «Hansa Pensijas», «Vodka 

Kaznacheiskaja», «Juicy Skola», «Juicy Hotel», «Juicy Auto», 

«Ingman Ice Cream», «Vodka Moskovskaja», «Momentalj», 

«Unibanka», «Rimi Rati», «Švyturys Beer», «Cēsu Export Alus», 

«Lauma», u.c. 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Tumšie brieţi‖ 

Darba vietas nosaukums Kaupo Filma 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Ūdens‖ 

Darba vietas nosaukums Kompānija Hargla 

Laika periods 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Piemineklis‖ 

Darba vietas nosaukums Kaupo Filma 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Baltais zvērs‖ 

Darba vietas nosaukums Eho Filma 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām «CSDD Drošības jostas», «Zanussi», 

«Švyturys Beer», «Sampo Apdrošināšana»,«Kārums 

RPK»,«Zaļais punkts», «LMT OKarte», «La Coq beer»,«Nord 

LB», «Ķekavas Avots», «Hobby Hall», «RIMI», «Lattelekom», 

«Jogurts Baltais», «Valmieras Piens», «Lattelekom» 

Laika periods 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Romeo unn  Dţuljeta‖ 

Darba vietas nosaukums Kaupo Filma 

Laika periods 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Pitons‖ 

Darba vietas nosaukums Kompānija Hargla 

Laika periods 2002 
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Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām «Ardo», «Aizkraukles banka», 

«Hansapensionifond», «Horn Beer»,«Utenos beer»,«Mangaļu 

minerālūdens»,«Hobby Hall», «Pasaules optika», u.c. 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām «Coffe Luxus», «Minerālūdens 

Mangaļi», «Tele 2 Lietuva», «Palmolive skūšanās putas»,   

«Staburadze», «Spilva», «Utenos Alus», «Ingman saldējums 

Credo»,«Karuna»,«Kalnapilis/akcija»,«City Market», 

«Lattelekom VJE, DSL», «Vaflia Extra», «Hansabanka 

Lietuva», «Švyturys», «Sampo», u.c 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Papagena‖ 

Darba vietas nosaukums Kompānija Hargla 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma ―Golfa straume zem ledus kalna‖ 1.daļa 

Darba vietas nosaukums Nida Filma 

Laika periods 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Baiga vasara‖ 

Darba vietas nosaukums Platforma Filma, LNT 

Laika periods 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām «Hanzas maiznīca», «Spilva», 

«Ventspils nafta», «Aldaris Gaišais», «Laima», «Staburadze», 

«Biovital», «Riga 800»  u.c. 

Laika periods 1999 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām «Rimi» , ―Rīgas miesnieks‖ , «Laima», 

«Lauma», «Latvijas Mobilais Telefons», «Procter & Gamble 

2000», «Black Cola», «Baltcom GSM», «LB Vodka», 

«Egoiste», «Rīgas  Šampanietis 2000», «Neatkarīgā» u.c. 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators reklāmām  «Aldara Zelta Alus», «Aldara Vichy 

minerālūdens», «Latvijas Bankas jubilejas monētas-Rīgai 800» 

«Laima», «Old Spice Ziemassvētki», «Baltcom GSM», «Statoil» 

u.c. 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Rīts prieţu meţā‖ 

Darba vietas nosaukums Barracuda Films 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfima „Kurpe‖ 

Darba vietas nosaukums Kompānija Hargla, Schlemmer Film 

Laika periods 1997 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Ozols‖ 

Darba vietas nosaukums Eesti Telefilm, Sorosa fonds-Latvija 

Laika periods 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Ubāns‖ 

Darba vietas nosaukums Sorosa fonds-Latvija 

Laika periods 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Pasts‖ 
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Darba vietas nosaukums Kaupo Filma 

Laika periods 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Mazais brīnums‖ 

Darba vietas nosaukums M. Oppenhaimer Production 

Laika periods 1994 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Prāmis‖  

Darba vietas nosaukums Kaupo filma 

Laika periods 1994 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Drosme nogalināt‖ 

Darba vietas nosaukums Starp Eiropu un Honkongu 

Laika periods 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Baznīca‖ 

Darba vietas nosaukums Studija Deviľi 

Laika periods 1992 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Dziesma par sarkano uzpirkstenīti‖ 

Darba vietas nosaukums VVKI Studija 

Laika periods 1992 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, spēlfilma „Annas Ziemassvētki‖ 

Darba vietas nosaukums Studija Deviľi 

Laika periods 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Iešana‖ 

Darba vietas nosaukums Studija Deviľi 

Laika periods 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Veļa‖ 

Darba vietas nosaukums VVKI Studija, RDFS 

Laika periods 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Doms‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Videocentrs 

Laika periods 1990 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators, dokumentālā filma „Slapjais stāsts‖ 

Darba vietas nosaukums Tallinnfilm 

Izglītība  

  

Laika periods 1986 – 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

kinooperators 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Vissavienības Valsts Kinematogrāfijas Institūts, maskava, 

Krievija 

Laika periods 1983 – 1986 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Fotogrāfs  
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jauniešu foto studija (pasniedzējs A.Grants) 

Specializācijas jomas Kinooperators - inscenētājs 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami labi labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

  

Izstādes 2008 - ―focus out focus‖ Anitras Bērziľas un Ginta.Bērziľa  

izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā, Latvija 

2001 - Multimediāla mākslas izstāde ― Metropole.Rīga‖ , Rīgas 

Fondu birţas nams, Latvija 

2001 - ―Rīga 8 un 100‖  Rīga, Latvija 

2001 - (personālizstāde) sērija ―Pilsētas.1994.-2001.‖, 

Mencendorfa nams, Rīga, Latvija 

1999 - sērija ―Priekšpilsēta‖,  Villa de Strasbourg  ―La Lettonie 

revient a l‘Europe‖ Strasbūra, Francija 

1996 -  sērija ―Priekšpilsēta‖,  ARTGENDA 96, Kopenhāgena, 

Dānija 

1996 - (personālizstāde) sērija ―Priekšpilsēta‖,  klubs «Slepenais 

Eksperiments» Rīga, Latvija 

199. - (personālizstāde) no sērijas ―Kanāda‖, kafejnīca «Monte 

Kristo» Rīga, Latvija 

1995 -  sērija ―Priekšpilsēta‖,  The Photo Fair, The Swedish 

Exhibition Centre, Gēteborga, Zviedrija 

1995 - (personālizstāde) sērija ―Dubultportreti‖ Latvijas 

Fotogrāfijas muzejs, Rīga, Latvija 

1994 - ―Akcija Nr.2‖ operators video materiālam, Latvijas 

Fotogrāfijas muzejs, Rīga, Latvija 

1993 - (personālizstāde) sērija ―Priekšpilsēta‖,  Kiek In De Kok 

Gallery. Tallina, Igaunija 

1987 - Vissavienības Valsts Kinematogrāfijas institūta 

kinooperatoru fakultātes studentu fotogrāfiju izstāde, Maskava, 

Krievija 

Papildu informācija  

Aktualizēts: 

 

 

 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati 140946-10624 

 Uzvārds / Vārds Bilzonis Zigurds 

Adrese 
Katlakalns, Pļavniekkalna 16 , Rīgas raj. 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29859901 

E-pasts zigurds.bilzonis@apollo.lv 

Dzimšanas datums 1946. g. 14. septembris 

Darba pieredze 

 
Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 

 Kopš 1995 līdz šim brīdim 

 

 Pedagogs 

 

 Fotomākslas pasniedzējs 

 

 Rīgas Amatniecības Vidusskola 

Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

2006 līdz šim brīdim 

 

Lektors 

 

Akadēmiskais darbs 

 

Foto akadēmija 

Laika periods 1997-2001 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Foto mākslas popularizēšana pieaugušajiem 

Darba vietas nosaukums FK Rīga 

Laika periods 1997-1998 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors  

Darba vietas nosaukums LU Komunikācijas un ţurnālistikas katedra 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieľemamais amats LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes tēlotājmākslas kat. 

lektors 

Laika periods 1984-1987 

Profesija vai ieľemamais amats Madonas foto kluba mākslinieciskais vadītājs 

Laika periods 1972-1993 

Profesija vai ieľemamais amats Latvijas Valsts Radio un Televīzijas komitejas estrādes un vieglās 

mūzikas orķestra mākslinieks 

Laika periods 1967-1971 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

320 

 

Profesija vai ieľemamais amats Latvijas Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra orķestra 

mākslinieks 

Izglītība  

Laika periods 1993-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

LU Maģistra diploms; Nr.000767,Rīga 

Pedagoģijas maģistrs 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, maģistratūra 

Laika periods 1966-1971 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorijas diploms; Nr.346751 

   Orķestra solists un pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorija, izpildītāja fakultāte 

Laika periods 1979 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Starptautiskās fotomākslas federācijas mākslinieks(AFIAP)  

Nr. A  79/043 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Starptautiskā fotomākslas federācija (FIAP) 

Laika periods 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Starptautiskās fotomākslas federācijas ekselences nosaukums- 

( EFIAP)  Nr. E  88/26 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Starptautiskā fotomākslas federācija (FIAP) 

Darba vietas nosaukums 2000-2001 

Laika periods Latvijas Amatniecības kamera  

Profesija vai ieľemamais amats Meistara diploms ;Nr.4992 

Amata meistars fotogrāfijā 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

 Izstrādāts maģistra darbs „Fotomāksla jauno skolotāju 

mākslinieciskajā izglītībā.‖ 

Papildus ziľas par 

profesionālo darbību 

 

   2000.gada 12.decembrī nodibina s/o Latvijas Fotogrāfu biedrību  

un ievēlēts par tās prezidentu 

 1989.-1998.gadam –Latvijas Fotomākslinieku savienības biedrs. 

  

1970.-1993.gadam piedalījies vairāk nekā 350 starptautiskos 

fotomākslas salonos un izstādēs .Latvijā un ārzemēs  notikušas 

personālizstādes. 

 1987.gadā personālizstāde Rīgā, FK  „Rīga.‖ 

 1990.gadā personālizstāde Mākonā (Francija) 

 1996.gadā personālizstāde Rīgā,Rīgas 

Amatniecības vidusskolā. 
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 2006.gadā fotoizstāde ―Zigurds Bilzonis & 

Skolnieki‖, FK ―Rīga‖. 

 

 2006.gadā  personālizstāde Latvijas 

Akadēmiskajā bibliotekā 

 

 2009 .gadā  personālizstāde Hertogenbošā, 

Nīderlandē starptautiskā projekta „Our   

European  House‖ietvaros (www.to-

gather.org) 

 

Nozīmīgākās publikācijas  

 Fotogrāfija "Atvasara" / ţurnālā "PHOTO CINE EXPERT" 

(Šveice), 1978., Nr. 5 

Fotogrāfija "Ceļš" / ţurnālā "FOTOGRAFIA" (Grieķija), 1984., Nr. 

38/95 

Fotogrāfija "Prelūdija" / ţurnālā "PHOTOGRAPHIC" (ASV), 

1985., Nr. 12 

Fotogrāfija "Mākslinieces portrets" / ţurnālā "FOTOGRAFIA" 

(Grieķija), 1990., Nr. 12 

―Fotoblūzs fa maţorā‖ / ţurnālā ―SP sakaru pasaule‖, 2003., Nr. 2  

 

  

Specializācijas jomas Pedagoģijas maģistrs 

Orķestra solists un pedagogs 
Amata meistars fotogrāfijā 

 

Prasmes 

 

Datorprasmes digitālās fotogrāfijas apstrādes jomā 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

                              

                                Aktualizēts 

15.02.2010 

 

15.02.2010 

 

 

 

   Paraksts                                                 / Zigurds Bilzonis/ 
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Solveiga Blumberga 

Personas kods 240162-12902 

Dzimšanas vieta  

Adrese  Anniľmuiţas iela 20, dz.106, LV-1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis +371 26461229 

Fakss  

E-pasts solveigablumberga@gmail.com 
  

Pilsonība Latviešu  
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā. 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieľemamais amats    organizāciju psiholoģijas , vadības psiholoģijas, sociālās psiholoģijas docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
 

 

Laika periods 2000. g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieľemamais amats   mārketinga psiholoģijas (patērētāju uzvedība) priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Ventspils augstskola 

  

Laika periods 1999. – 2006.g. 

Profesija vai ieľemamais amats mārketinga psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas, vadības psiholoģijas, psiholoģijas 

mācību metodes, pozitīvās psiholoģijas priekšmetu lektore 

Darba vietas nosaukums  Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

Laika periods 2004.g.– 2006.g 

Profesija vai ieľemamais amats maģistrantūrā psiholoģijas priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Jūras akadēmija 

  

Laika periods 2003. - 2006.g. 

Profesija vai ieľemamais amats reklāmas un mārketinga psiholoģijas priekšmetu lektore 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Stradiľa Universitāte Eiropas studiju fakultāte 

  

Laika periods 2002. – 2005.g 
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Profesija vai ieľemamais amats organizāciju psiholoģijas, psiholoģijas mācību metodes, vadības psiholoģijas priekšmetu 

lektore 

Darba vietas nosaukums  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2003.g. līdz šodienai 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

studijas Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūra 

  

Laika periods 2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

video trenera kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija 

  

Laika periods 2002. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

  

Laika periods 1999. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

Laika periods 1999. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  psihologa kvalifikācija. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu, angļu  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu valoda  +   +   +   

Angļu valoda   +   +   +  

  

  

Citas prasmes  
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Zinātniskā darbība  

 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

  

LZP, valsts finansēto vai 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs 

 

 

 
Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē 

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
populārzinātniskas publikācijas 
 

 

 
citas publikācijas 
 

 

 

 

 

 

 

2005.g.- dalība projektā ― Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie 

aspekti ―, RPIVA  - Daugavpils Universitāte. 

 

2005.g.- dalība projektā ―Tālākizglītība tūrisma jomā ar modernām mācību 

metodēm‖, Ventspils Augstskola. 

 

 

 

 

 

2008.g. iesniegts raksts recenzēšanai  „Sekmīgu un mazāk sekmīgu 

uzľēmēju diferencējošie psiholoģiskie rādītāji‖ LU rakstu 

krājumam „Psiholoģija‖  

 

2007.g. raksts i „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar 

darbu, lojalitātes pret profesiju un nodoma aiziet no darba 

atšķirības” DU konferences „ Person.Color.Nature. Music.‖ rakstu 

krājums (5lpp) 
 

2006.g. ― Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem 

rādītājiem‖ (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference ― Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ zinātnisko rakstu krājums. 

 

2005.g. ―Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed 

Adults.‖ (7lpp) Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences zinātnisko 

rakstu krājums. 

 

2004.g. ―Laimes izjūta un dzīves mērķi‖ (5 lpp.).RPIVA  Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli ―Teorija un prakse skolotāju izglītībā II ―. 

 

2002. g. - ―Pusaudţu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas vajadzības 

izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). RPIVA Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli ―Teorija un prakse skolotāju izglītībā‖. 

 

2007.g. Raksts ţurnālā „ Ofisa menedţeris‖ – Darbinieku lojalitāte un nodoms 

aiziet no darba. 

 

 

2006g. Raksts žurnālā „ Psiholoģijas pasaule” , Apmierinātību ar darbu ietekmējošie psiholoģiskai 
faktori. 
 
2005.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “ Seksualitāte kā reklāmas 
virzītājspēks”(5lpp), „” Vai reklāma ir agresīva?( 4lpp) 
 
2003.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “Kas mūsdienu vadītājam jāzina par 
līderību?” (2 lpp.), “Vadītājs un viņa vadības stils” (3 lpp.) 
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Piedalīšanās ar referātu 

(jebkura veida) starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un 

kongresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un 

laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēţu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 

 

2008 – kongress Berlīnē ― XXIX International Congress of Psychology ICP‖ 

‖Sekmīgu un mazāk sekmīgu uzľēmēju sociālpsiholoģisko rādītāju atšķirības‖ 

 

2007.g. „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, 

lojalitātes pret profesiju un                   nodoma aiziet no darba 

atšķirības” DU konference  „ Person.Color.Nature. Music.‖ 

 

 2007.g.  piedalīšanās kā klausītājam European Conference on 

Developmental Psychology, Jena,  Germany  
 

2007.g. „Līdera un uzľēmuma vadītāja atšķirības sociālpsiholoģiskajos 

mērījumos‖, powerpoint prezentācija, Latvijas Universitātes 65.konference. 

 

2006.g. ― Subjective Well Being and Job Satisfaction Promotional Factors for 

Medics in the Medicine Institutions‖ –poster, 7.Starptautiskā Baltijas psiholoģijas 

konference ― Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand?‘‖ 

Latvijas Universitāte 

 

2006.g. ― Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem 

rādītājiem‖ (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference ― Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ zinātnisko rakstu krājums. 

 

2006.g. ,― Sociālā reklāma: teorija un prakse Baltijas valstīs un pasaulē‖, 3. 

akadēmiskās publiskās komunikācijas un mediju konference Rīgas Stradiľu 

universitātē. 

 

2005.g. ―Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed 

Adults.‖ (7lpp) Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences zinātnisko 

rakstu krājums. 

 

2004.g. ―Laimes izjūta un dzīves mērķi‖ (5 lpp.).RPIVA  Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli ―Teorija un prakse skolotāju izglītībā II ―. 

 

2002. g. - ―Pusaudţu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas vajadzības izpausme 

mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). RPIVA Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli ―Teorija un prakse skolotāju izglītībā‖. 

 

 

2006.g. 22.marts ― Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem 

pedagoģiskajā procesā‖ powerpoint prezentācija,  Limbaţu rajona pārvaldes un 

Limbaţu pilsētas domes organizētā konference. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Borgs Jānis 

Adrese 
Kr. Barona 94 dz.10, Rīga, LV- 1001 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1946. 9.maijs 

Darba pieredze  

Laika periods 2008 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Interjerists, mākslinieciskais vadītājs 

Darba vietas nosaukums SIA Design Pro 

Laika periods 2006 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Autors ţurnālam „Foto kvartāls― 

Darba vietas nosaukums Izdevniecība „Neputns― 

Laika periods 2006 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Autors ţurnālam „Dizaina Studija― 

Darba vietas nosaukums Izdevniecība „Neputns― 

Laika periods 2005 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats vieslektors 

Darba vietas nosaukums Ventspils augstskola 

Laika periods 2001 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors, docents 

Galvenie pienākumi interjeru dizains; mākslas vēsture – pasaules, Latvijas, XX gs.; 

formālā kompozīcija; vide un vizuālā komunikācija; reklāmas 

teorija un prakse; zīmēšana 

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Laika periods 2001 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats padomnieks, programmu kurators; projektu eksperts 

Darba vietas nosaukums Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

Laika periods 2000 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Neatkarīga dizaina studija; privāta prakse interjera un grafiskajā 

dizainā: privātlekcijas kompozīcijā, zīmēšanā un mākslas vēsturē 

Laika periods 2000 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Pastāvīgais autors 

Galvenie pienākumi Foto rubrika 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Iespiedgrafika― 
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Laika periods 1995 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Pastāvīgais autors 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Latvijas arhitektūra― 

Laika periods 1994 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Pastāvīgais autors 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Māksla Plus‖  

Laika periods 2001 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Galvenie pienākumi Pasaules kultūras un mākslas vēstures kurss individuālai  

biznesmeľu grupai 

Laika periods 2004 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors Vadības un menedţmenta fakultāte 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 2003 - 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Lekcijas kursā „Arhitektūras un interjera vēsture‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas dizaina un arhitektūras koledţa 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats vieslektors 

Darba vietas nosaukums Ventspils augstskola 

Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Interjerists 

Galvenie pienākumi projekts - Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcija, publiskās 

lietošanas un administrācijas telpu interjeru dizains 

Darba vietas nosaukums Arhitektūras projektēšanas birojs Graf X 

Laika periods 2004 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums Vidzemes augstskolas Starptautiskās Vasaras skola 

Laika periods 2001 - 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Pastāvīgais autors 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Objekts‖ 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats asistents - kurators 

Galvenie pienākumi Projekts Baltijas Valstu kultūras festivāls Ziemeļvalstīs; Latvijas 

programmas orggrupa 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kultūras ministrija; Ziemeļvalstu padome 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Pastāvīgais autors, konsultants 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Advertising & PR Motion‖ 

Laika periods 2000 - 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Pastāvīgais autors 

Galvenie pienākumi dizaina vēstures rubrika 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Deko‖ 
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Laika periods 1999 - 2001 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Galvenie pienākumi 20. gs. mākslas vēsture 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kultūras akadēmija 

Laika periods 1997 - 1999 

Profesija vai ieľemamais amats Restorānu kritikas (Observators) un kinojaunumu rubriku 

vadītājs 

Darba vietas nosaukums Nedēļas laikraksts „Fokuss‖ 

Laika periods 1992 - 1999 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors 

Galvenie pienākumi Izstādes Geo - Ģeo kurators (1995);15 internacionāli kultūras, 

izstāţu, semināru, konferenču projekti - kurators; lektors 

Darba vietas nosaukums Sorosa Fonds - Latvija / Sorosa Mūsdienu mākslas centrs - Rīga 

Laika periods 1991 - 1997 

Profesija vai ieľemamais amats Izpilddirektors 

Darba vietas nosaukums Latvijas - Vācijas kopuzľēmuma ―Alfa Rabbit GmbH‖ 

Laika periods 1991 - 1994 

Profesija vai ieľemamais amats Restorānu kritikas rubrikas vadītājs - pseidonīms Observators 

Darba vietas nosaukums Nedēļas laikraksts ―Tev‖ 

Laika periods 1992 - 1993 

Galvenie pienākumi 4 lekciju cikli par Latvijas kultūru un vēsturi 

Darba vietas nosaukums Zviedrijas pilsētās Sundsvallā, Hernesandā, Timro, Ornšuldsvīkā 

 

Laika periods 1991 - 1992 

Profesija vai ieľemamais amats Mākslinieciskais redaktors, restorānu kritiķis – pseidonīms 

Obsrevators; restorānu kritikas ţanra iedibinātājs Latvijā 

Darba vietas nosaukums Nedēļas laikraksts ―Pilsēta‖ 

Laika periods 1989 - 1993 

Profesija vai ieľemamais amats menedţeris 

Darba vietas nosaukums SIA ―Art Service‖ 

Laika periods 1985 - 1986   

Profesija vai ieľemamais amats mākslinieciskais redaktors 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls ―Kino‖ 

Laika periods 1978 - 1991 

Profesija vai ieľemamais amats mākslinieciskais redaktors 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls ―Māksla‖ 

Laika periods 1978 - 1981   

Darba vietas nosaukums Ţurnāls acd(arhitektūra, celtniecība, dizains) 

Laika periods 1975 - 1978 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors  

Darba vietas nosaukums J. Rozentāla Rīgas mākslas skola 

Laika periods 1970 - 1975 

Profesija vai ieľemamais amats Mācību iestāţu metodiskais kabinets, metodiķis 

Darba vietas nosaukums Latvijas PSR Kultūras ministrija 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

330 

 

Laika periods 1966 - 1990 

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Galvenie pienākumi Kompozīcijas kabineta vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskola 

Radošais darbs 2007 - Lekciju cikls Londonā, Lielbritānija; tēma - Latvijas 

Plakātu māksla; Latvijas vēstniecībā – (Latvijas – Lielbritānijas 

biedrība); reklāmas aģentūrā Albiona 

 2007 - Lekciju cikls Londonā, Lielbritānija; tēma - Latvijas 

Plakātu māksla; Latvijas vēstniecībā – (Latvijas – Lielbritānijas 

biedrība); reklāmas aģentūrā Albiona 

Lekciju cikls – Londonas vēsturiskie interjeri; britu laikmetīgais 

dizains un interjeri, mūsdienu arhitrektūra 

 2007 - Seminārs – Jūlijs Madernieks. Lekcija. Gulbene 

 2005 - Starptutiska konference  Marks Rotko 100. Daugavpils. 

Referāts – Marks Rotko un Latvijas laikmetīgā māksla 

 1999 - Reklāmas projekts Opel Adam- projekta līdzdalībnieks 

 1999 - Vardø Seminar Foundation, Stokholma, Zviedrija; 

Starptasutisks Interdisciplinārs kuiltūrseminārs Māksla un 

Garīgums, Rīgā, Latvija; (kopā ar Zviedru Institūtu, Zviedrijas 

vēstniecību Rīgā, Rīgas Domi, Latvijas Kultūras ministriju, 

Sorosa Fondu – Latvija, SMMC – R, Ziemeļvalstu Padomi) 

Latvijas programmas prezentācija, ģenerālkurators 

 1999 - Seminārs Mūsdienu kultūra, lekcija  Totalitārās kultūras 

pieredze, Rīgas Ekonomikas augstskola; lektors 

 1998 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija, Londona, 

Lielbritānija; lektors 

 1998 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija, Skopje, 

Maķedonija; lektors 

 1998 - Internacionāla kultūras programma Ziemeļu gaisma(izstāde 

un seminārs), kopā ar Zviedru institūtu, Lisabona, Portugāle; 

projekta dalībnieks 

 1998 - Latvijas kultūras darbinieku un politiķu vizīte Inčuānā, 

Ningsja provincē, Ķīnā; delegācijas vadītājs 

 1997 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija Bratislavā, 

Slovākija; lektors 

 1997 - Internacionāla konference Eiropas Kultūras mantojums, 

Minska, Baltkrievija; vieslektors 

 1996 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija Zagrebā, 

Horvātija; lektors 

 1996 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija Ljubljanā, 

Slovenija; lektors 

 1996 - Seminārs  Pilsētu kultūra, Amsterdamas Vasaras 

universitāte Felix Meritis, Nīderlande; vieslektors 

 1996 - Latvijas fotomākslas izstāde Sofijā, Bulgārija; kurators 

 1996 - Zviedrijas TV 1 programma par Latviju; Latvijas puses 

kurators 

 1996 - Sorosa Mūsdienu mākslas centrs Rīga; Gadskārtējā 

Latvijas mūsdienu māklsas izstāde GEO – ĢEO, Pedvāle; 

ģenerālkurators un sponsors, izstādes grafiskais dizains un PR 

programma 

 1996 - Baltijas valstu mākslas izstāde Personīgais Laiks, Zachźta  

Ujazdowski , Varšava, Polija; orgkomitejas loceklis, kataloga 

teksti; 
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 1996 - Latvijas fotomākslas izstāde Stokholmā, Zviedrija (kopā ar 

Zviedru Institūtu, Poļu Institūtu, Stokholmas Municipālo Kultūras 

departamentu un firmu SKANSKA), ģenerālkurators. 

Latvijas mūsdienu mākslinieku izstāde Sēderteljes Izstāţu zālē, 

Zviedrija (kopā ar Södertälje Konsthall, Zviedru Institūtu, SMMC-

R), kurators; 

 1995 - Latvijas mākslinieku izstāde Rovinjo, Horvātija; kurators 

 1995 - Eiropas kultūrpolitikas konference Kopenhāgenā, Dānija; 

vieslektors 

 1995 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija Prāgā, Čehija; 

lektors 

 1995 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija Bristolē, Anglija 

 1994 - Latgales mākslinieku keramikas un mākslas izstāde Ālenā, 

Vācija; kurators 

 1994 - Vardø  Seminar Foundation, Stokholma, Zviedrija; 

Starptautisks Interdisciplinārs kultūrseminārs Gotlandē, Zviedrija; 

Latvijas avangarda mākslas programmas prezentācija, lektors un 

semināra dalībnieks 

 1994 - Latvijas mūsdienu mākslas prezentācija Ľujorkā, 

Filadelfijā, Prinstonā, ASV; lektors 

 1993 - Vardø  Seminar Foundation, Stokholma, Zviedrija; 

Starptasutisks Interdisciplinārs kultūrseminārs Picture of RealityII 

Ālandu salās, Somija; Latvijas programmas Totalitārās kultūras 

pieredze prezentācija, lektors un semināra dalībnieks 

 1993 - Ceļojoša Latvijas plakātu izstāde Zviedrijā; kurators 

 1993 - Latvijas grafikas mākslas izstāde Sundsvallā, Zviedrija, 

galerija Ernst; kurators 

 1993 - Eiropas kultūrpolitikas konference Kopenhagenā, Dānija 

(Ziemeļvalstu padome, Dānijas Institūts); Lekcija par Latvijas 

kultūrpolitikas pieredzi; lektors un dalībnieks 

 1992 - Latvijas plakātu izstāde, Lahti, Somija; kurators 

 1991 - Šveices biznesmeľu grupas Baltijas apmeklējuma 

menedţeris 

 1991 - Zviedrijas TV 1 programma par Latviju; Latvijas puses 

kurators 

 1991 - Zviedru biznesmeľu grupas Latvijas apmeklējuma 

menedţeris 

 1990 - Sadarbības programma ar Art Center College of Design - 

Europe, Vevē, Šveice; programmas vadītājs 

 1990 - Rietumvācijas biznesmeľu grupas Baltijas un Krievijas 

apmeklējuma menedţeris 

 1988 - Izstāde Lettische Avantgarde Rietumberlīnes Kunsthallē; 

teksts katalogā 

 1987 - mākslas zinātnieka un Rietumberlīnes NGBK direktora 

Valda Āboliľa piemiľas izstāde Valsts mākslas muzejā, Rīgā 

(kopā ar NGBK - Neue Gesellschaft fur Bildende Kunst - 

Rietumberlīne), ekspozīcijas dizains, grafiskais dizains, teksts 

katalogā 

 1985 - Sporta bāze Meţaparks, Rīgā; interjeru dizains un sienu 

gleznojumi 1964 Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas 

korporatīvās identitātes dizains (logotips); 

 1984 - Izstāde Daba, Vide, Cilvēks Rīgā, Pēterbaznīcas izstāţu 

zālē; kokurators, orggrupas loceklis; PR programma 
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 1981 - Izdevniecības Forum kultūras un literatūras ţurnāls Artes 

(Karaliskā Mūzikas akadēmija, Mākslas akadēmija, Zviedru 

akadēmija), Stokholma, Zviedrija, programma Baltijas kultūra; 

apcere par Baltijas mūsdienu mākslu 

 1978 - Izstāde Savai pilsētai Arhitektūras muzejā, Pētera baznīcā, 

Rīgā; darbi un koncepcijas (sadarbība ar mākslinieka M. Ārgaļa 

radošo grupu -1977 -1980) 

 1978 - Latvijas 6. Lietišķās grafikas izstāde; izstādes iekārtojums 

un grafiskais dizains; galvenais mākslinieks 

 1977 - Latvijas 5. Dizaina izstāde, Rīga; grafiskais dizains 

 1977 - Dokumentālās filmas Plakāts - Laiks (Gustavs Klucis) ārija 

autors (Rīgas Kinostudija, reţ. R.Celma,operators - R. Pipars) 

 1974 - Supergrafisks sienas gleznojums tūristu bāzē Saules kalns 

 1973 - Dizaina izstāde Svētki, Rīgā, Birţas zālē; orggrupas 

loceklis, 2 vides objektu autors, PR programma 

 1969 - ekspozīcijas dizains Vinľicas Vēstures muzejā, Ukraina 

 1968 - dekoratīvs sienas gleznojums Rīgas 64. Vidusskolā 

 1967 - grafiskais dizains Latvijas ekspozīcijai Zagrebā, 

Dienvidslāvija (mākslinieka A. Stankeviča un arh. M. Gundara 

radošā grupa) 

 1967 - Latvijas Vieglās rūpniecības produkcijas izstāde Rīgā; 

izstādes dizains; galvenais mākslinieks 

 1967 - grafiskais dizains Latvijas ekspozīcijai Zagrebā, 

Dienvidslāvija (mākslinieka A. Stankeviča un arh. M. Gundara 

radošā grupa) 

 1967 - Latvijas Vieglās rūpniecības produkcijas izstāde Rīgā; 

izstādes dizains; galvenais mākslinieks 

 1965 - divi dekoratīvi - figurāli sienas objekti zvejnieku kolhoza 

Sarkanā Bākavaldes ēkā, Ventspilī (mākslinieka A. Stankeviča un 

arh. M. Gundara radošā grupa) 

 1964 - dekoratīvs sienas gleznojums Tūristu bāzē, Sigulda 

Specializācijas jomas Mākslas kritiķis, pedagogs, mākslas izstāţu organizators 

Izglītība  

Laika periods 1965 - 1970 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība 

Interjeru un iekārtu nodaļa 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts Mākslas akadēmija 

Laika periods 1960 - 1965 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vidējā speciālā izglītība 

Dekoratīvās mākslas nodaļa 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola 

Laika periods 1953 - 1960 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pamatizglītība  
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas 47. septiľgadīgā skola 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami labi labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

LZP un citu valsts finansēto 

pētījumu projektu, programmu 

dalībnieks vai vadītājs  

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

Grafiskais dizains, interjeru dizains, izstāţu dizains, mākslas 

kritika un esejas, ţurnālistika, izstāţu kuratoriālais darbs, 

reklāmas projekti 

Citas publikācijas   
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs  

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - Firmas Modo Paper(Zviedrija) konkursa ţūrijas loceklis. 

1999 - Firmas Trebruk(Zviedrija) Otrā gadskārtējā Latvijas grafiskā 

dizaina kataloga ţūrijas loceklis; 

1998 - Vispasaules Latviešu mākslas izstādes ţūrijas priekšsēdētājs; 

1998 - Firmas Trebruk(Zviedrija)  Pirmā gadskārtējā Latvijas 

grafiskā dizaina kataloga ţūrijas loceklis; 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Deinats Jānis 

Adrese 
Zemgales iela 21 – 26, Olaine, LV2114 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29560040 

E-pasts deinats@fotocentrs.lv 

Dzimšanas datums 1961.g 12.jūnijs 

Darba pieredze 

 
Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 
1997 – līdz šim brīdim 

 

Fotogrāfs 

 

Fotodarbu veidošana teātra jomā un Latvijas periodikai 

 

Apvienība „Fotocentrs‖ 

Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

1994 – līdz šim brīdim 

 

Neatkarīgs fotogrāfs 

 

Fotodarbu veidošana periodikai, mākslas grāmatās un katalogos 

Laika periods 1992 - 1994 

Profesija vai ieľemamais amats fotogrāfs 

Galvenie pienākumi Fotodarbu veidošana ţurnālam 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Parks‖ 

Laika periods 1989 - 1992 

Profesija vai ieľemamais amats 

 
Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums  

Aktieris 

 

Darbs teātra izrādēs 

 

Neatkarīgais teātris „Kabata‖ 

  

Laika periods 1984 - 1992 

Profesija vai ieľemamais amats 

 
Galvenie pienākumi  

 Aktieris 

 

Darbs teātra izrādēs 

Darba vietas nosaukums Teātris – studija Nr.8 

Laika periods 1982 - 1982 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Aktieris 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Specializācijas jomas Fotogrāfs 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

  

Papildu informācija 
 

Izstāţu darbība 

 

2009  Izstāde „Paliek II‖ Rīgas Mākslas Telpā,Latvija                                                                                                  

2003    Izstāde „Cilvēki muzejā‖. Valsts Mākslas muzejs, Rīga, 

Latvija 

2002  Izstāde ―Laikmeta liecinieki. LMS mākslas darbu kolekcija. 

Glezniecība.‖ Fotodokumentu sadaļa.Valsts Mākslas muzejs, Rīga, 

Latvija 

1998    „Aija zīmē.Aija z.īmē‖. Galerija „ČIRIS‖, Rīga, Latvija 

1996  ―Aizmirstas lietas‖ galerijā ―Fotostudija I‖, Bostona, ASV 

1990 Izstāde – akcija „Maigās svārstības‖. Foto dokumentācija. 

Izstāţu zāle „Latvija‖, Rīga, Latvija 

Fotogrāfijas un reprodukcijas vairāk nekā 20 grāmatās un 

katalogos t. sk. 

Jānis Mitrēvics glezno Purvīti. Valsts Mākslas muzejs. Katalogs, 

Rīga, 1997 

Laikmeta liecinieki. LMS mākslas darbu kolekcija. Glezniecība. 

LMS, Rīga, 2002 

AIJA.  Blankenfelds, Rīga, 2007 

Jānis Mitrēvics. Izstāde Valsts Nacionālās mākslas muzejā. 

Katalogs. Rīga, 2007 

Katrīna Neiburga. Personīga izstāde. RĪGAS MĀKSLAS TELPA. 

Katalogs, plakāts. Rīgā, 2008 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

18.01.2010. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Eglītis Artis 

Adrese ―Vidrozes‖, LV-4139, Ieriķi, Cēsu rajons, Latvija 

 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  29404384 

  

E-pasts terijs@inbox.lv 

 

Dzimšanas datums 13. 07. 1975. 

Darba pieredze  

Laika periods 2007- 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums 

 

Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskola 

                                 Laika periods 

 

2003-2007 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

                                 Laika periods 

 
2000-2003 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultāte 

                                 Laika periods 

 
2000. 

    Profesija vai ieľemamais amats Tekstu redaktors 

            Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūra „Base Baltic‖ 

                                 Laika periods 

 
1999-2002 

    Profesija vai ieľemamais amats Ţurnālists 

            Darba vietas nosaukums Laikraksts „Auto Lats‖ (vēlāk ţurnāls „Salons‖) 

                                 Laika periods 

 
1998-2000 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte 

                                 Laika periods 

 
1998 - 

    Profesija vai ieľemamais amats Jauno ţurnālistu skolas kursu vadītājs Cēsīs 

            Darba vietas nosaukums Cēsu Skolu valde un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 
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                                 Laika periods 

 
1998 - 1999 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

            Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiľa universitāte 

                                 Laika periods 

 
1998 

    Profesija vai ieľemamais amats Redaktors 

            Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Auto Latvija‖ 

                                 Laika periods 

 
1997-1998 

    Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs 

            Darba vietas nosaukums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 

                                 Laika periods 

 
1997-1999 

    Profesija vai ieľemamais amats Spēkratu ţurnālists 

            Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Laterna‖ 

                                 Laika periods 

 
1996-1997 

    Profesija vai ieľemamais amats Ţurnālistikas pamatu skolotājs 

            Darba vietas nosaukums Rīgas 25. vidusskola 

                                 Laika periods 

 
1996 

    Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas redaktors 

            Darba vietas nosaukums Laikraksts „Pasaules Auto Ziľas‖ 

                                 Laika periods 

 
1994-1996 

    Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas redaktors 

            Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Auto Birţa‖ 

Izglītība  

Laika periods 1997-1999  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1993-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

 

Prasmes 
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Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  teicami labi viduvēji 

vācu  labi viduvēji viduvēji 

angļu  labi viduvēji viduvēji 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Citas publikācijas  2003. ţurnālos Pastaiga, NEXT, Salons, Klubs, informatīvajā biļetenā CSDD 

Autoinfo 

2004.  ţurnālos Pastaiga, NEXT, Forsāža, Rally LV, informatīvajā biļetenā 

CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2005 

2005. ţurnālos NEXT, Forsāža, Rally LV, Impulss, informatīvajā biļetenā 

CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2006 

2006. ţurnālos NEXT, Rally LV, Impulss, avīzē Dienas Bizness, informatīvajā 

biļetenā CSDD Autoinfo, ikgadējā almanahā Dienas Bizness Auto 2007 

2007. ţurnālos NEXT, Rally LV, Impulss, informatīvajā biļetenā CSDD 

Autoinfo 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

Rīga, SPPA, 2004. ―Ekstransīvā un intransīvā reklāma‖.. 

Zinātniski –praktiska konference „Petērēšanas kults un kultūra‖ 

Papildu informācija 2002 -2007  

Draudzīgā Aicinājuma fonda skolēnu radošo darbu konkursa ţūrijas 

dalībnieks 

 1992-2007 

  Regulārs ārštata autors preses izdevumos ―Sports‖, ―Atmoda Atpūtai‖,      

―Druva‖, ―Avtoinformservis‖, ―Skorostj‖, ―Vakara Ziľas‖, ―CSDD Autoinfo‖, 

―Mēs‖, ―Auto‖, ―Rīgas Laiks‖, ―Pastaiga‖, ―Dienas Bizness‖, ―F2‖, ―Next‖, 

―Rally LV‖, ―MG‖, ―Impulss‖ 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 
20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksandrs Gusevs 
Adrese  Noras - 6 , Baldone,    LV- 2125 

Tālrunis 67204245  Mob. 29486547 

Dzimšanas datums 24.02.34 

Darba pieredze 2008. g. oktobris - Rīgas Starptautiskās  ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas docents. 

2008-  Rīgas Starptautiskās  ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolas docētājs. 

 2001-2008  Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas                        

asoc. prof. 

2000 - 2001 Starptautiskā praktiskās psiholoģijas institūta docents.                       

1992 - 2001    LU Filoloģijas fakultātes docents.                                   

1986 - 1992    LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docents 

1984 - 1986    LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes  vecākais 

pasniedzējs. 

1959 – 1984   Baldones vidusskolas skolotājs. 

1957 -1958     Dzērbenes vidusskolas skolotājs. 

 

Izglītība  2001  ar Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūta profesoru padomes 

lēmumu ievēlēts asociētā profesora amatā 

(Diploms A № 000011). 

1992     ieguvis pedagoģijas doktora zinātnisko grādu – Dr. Paed. (Diploms 

E-D    № 000304). 

1992 ar  LU Filoloģijas fakultātes Domes lēmumu piešķirts docenta 

akadēmiskais nosaukums. 

1975    piešķirta pedagoģijas zinātľu kandidāta zinātniskā pakāpe (Diploms  

мпд № 007304). 

1957    Rīgas pedagoģijas institūta students. Piešķirta vidusskolas krievu 

valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija ( Diploms з №  035448). 

                             

                                       Prasmes  

                              Dzimtā valoda krievu 

Citas valodas latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

latviešu valoda  laba laba laba 

angļu valoda  laba viduvēja  viduvēja 

 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

         

 

LZP un citu valsts finansēto 

pētījumu projektu, programmu  

dalībnieks vai vadītājs  

 

2007  Valsts  Kultūrkapitāla fonda (VKF) projekta dalībnieks  (projekts  

„Jaunrades process‖).      
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Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  

2003 -2005  Starptautiskā projekta  „Starpkultūru telpas pētīšanas 

metodoloģija‖ dalībnieks. 

  ( Latvija, Alţīra, Austrija, Beļģija, Francija, Krievija, Polija). 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē 

raksti recenzētos izdevumos 

 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

 

 

 

  

                    

 

2008 Ievadraksts ( 31 lpp.) grāmatai  „ Jaunrades process‖ (grāmata tiks 

izdota izdevniecībā „Pētergailis‖.  

2005  

2006 Literatūras mācību grāmatas 6-9 klasei ( „Родная речь») – Rīga: Zvaigzne  

ABC, 2003 – ap 550 lpp. (atkārtots, daļēji pārstrādāts izdevums), atkārtoti 

izdota 2005. un 2007. gadā. 

 

Литературный герой в мире вещей.-  Rīga: Zvaigzne ABC, 2003 

112 lpp. 

 

 Интеграция на уроках   литературы. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.- 118 

lpp. 

Citas publikācijas  

 

2008 Jaunrades process literatūrā un mākslā (mācību līdzeklis) – Rīga: 

RSEBAA – 74 lpp. Pārstrādāts un papildināts variants. (IZM ISEC mācību 

līdzekļu recenzentes Roţkalne A, Āboltiľa M.) 

2007   Творческий процесс ( mācību līdzeklis) – Rīga: SPPA -  73 lpp.  ( 

zinātniskās recenzentes  Roţkalne  A., Āboltiľa M). IZM  ISEC. 

 2007 Jaunrades process literatūrā un mākslā (mācību līdzeklis) – Rīga: 

SPPA – 62 lpp.(IZM ISEC mācību līdzekļu recenzentes Roţkalne A, 

Āboltiľa M.) 

 2006  Виды учебной деятельности (методическое пособие для 

студента-рекламиста). – Rīga: SPPA – 47 lpp. (recenzēta IZM ISEC) 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

2007    Gusevs  A.  Jaunrades process: starpkultūru dialogs (referāts) LU 

Pedagoģijas un   psiholoģijas fakultātes starptautiskā konferencē 

 ―Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā‖                      

 2006    Gusevs A.  Profesionālisma kvalitātes vērtējuma dinamika (referāts) 

SPPA starptautiskā  konferencē  - ― Tasks of Higer Edukational Institutions 

in Providing Competitive Professional Edukation in European Space‖. 

 2005       Gusevs A., Josifs Brodskis un Anglija: savstarpējās ietekmes 

personīgie un mākslinieciskie aspekti ( referāts) SPPA starptautiskā 

konferencē  „Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija‖.                                                                          

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

2004       Gusevs A. Psiholoģiskais portrets reklāmas biznesa kontekstā . 

( pēc Viktora Pelevina romāna „Generation P) – referāts SPPA konferencē  

„Patērēšanas kults un kultūra‖. 

2002-2004 – konferenču cikla „Cilvēks lietu pasaulē‖ – organizators un 

vadītājs. (SPPA). 

 

 

Aktualizēts: 

 

2008.gada 15. oktobrī 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Helde Aivars 

Adrese Nīcgales 33, LV-1035, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26015568 

E-pasts awhelds@hotmail.com 

Dzimšanas datums 1958. 

Darba pieredze  

Laika periods 

Profesija vai ieľememais amats 

Darba vietas nosaukums 

2008.- līdz šim brīdim 

Lektors 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

Laika periods 2007. – 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Docētājs 

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Laika periods 2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors 

Darba vietas nosaukums Producēšanas kompānija „A-Versus‖ 

Laika periods 2006. – 2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Docētājs  

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

Laika periods 2005. -2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors 

Darba vietas nosaukums SIA „Mis Latvia‖ 

Laika periods 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Starptautiska modes projekta „Baltic Fashion Week‖ - modes 

direktors 

Darba vietas nosaukums Latexpo 

Laika periods 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors 

Darba vietas nosaukums SIA „Rīgas Dizaina un arhitektūras koledţa‖ 

Laika periods 2003. – 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums SIA „Rīgas Dizaina un arhitektūras koledţa‖ 

Laika periods 2002. – 2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Ārējo sakaru speciālists 

Darba vietas nosaukums Modes nams „Bude‖ 

Laika periods 1996. -2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Reklāmas un nodaļas vadītājs 

mailto:awhelds@hotmail.com
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Darba vietas nosaukums SIA Apgāds „Artava‖ 

Laika periods 1994. – 1996.  

Profesija vai ieľemamais amats Programmu direktors, producents 

Darba vietas nosaukums Rīgas neatkarīgais raidītājs (RNR Ltd) 

Izglītība  

Laika periods 1984. – 1990. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dramatiskā teātra reţisors 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

St Pēterburgas Teātra Akadēmija (LGITMIK), Dramatiskās 

mākslas fakultāte, reţijas nodaļa 

Papildus izglītība, kursi  

   2005. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Profesionālās 

izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma (kods 

301416, licence Nr. PP 101) 

  2005. Seminārs „Radošās industrijas‖, Ziemeļvalstu institūts  

  2004. Seminārs „Psiholoģisko procesu apzināšana veidojot darba 

vidi, kontaktējoties ar klientiem un izvērtējot personisko darba 

stilu‖, SIA „Merkūrijs konsultants‖ 

2004.g. Seminārs „Metodika veidojot modernu saskarsmi ar 

studentu lekcijā‖ Valsts Kultūras un Mākslas izglītības centrs 

  1988.g. Stāţēšanās Varšavas teātra Institūtā 

1989.g. Staţēšanās Budapeštas Teātra un Kino Akadēmijā 

 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  labi labi labi 

krievu  labi labi labi 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Līgumdarbu vadītājs vai 

dalībnieks  

2006.g. Projekts „Marilla Radoviča Viļľā‖ projekta konsultants 

SIA „Vilnius Event Group‖ 

2007.g. „Meistarklase reklāmā‖- Latvija –reklāmas aģentūras 

SIA „Marshal‖rīkotajās Reklāmas dienās 

2007.g. ‖By one‖- Modes skate – modes dizainerei Margaritai 

Jefimovai- Melngaiļu nams-Projekta vadītājs 

2007.g. Projekta „Ziemeļkoreja‖ un „Ķīna‖ reklāmas ideju 

izstrāde 

Firmai SIA „A&A mode‖ 

2007.g. „Ceļojums 5 gadu garumā‖- reklāmas pasākums jaunā 

Tūrisma ATG kataloga atvēršanas svētkos- Dailes teātra mazā 

zāle- reţisors 

2007.g. Biedrības Komēdijas  teātris- reţisors 

2007.g. „Sirţu Bokss‖ apgāds „Passion Book‖- izdevējs 
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Citas publikācijas  Intervijas par interjerdizainu 2007.g.: 

Ţurnālā „Dom.ţiljo‖, Izdevniecība Bizness i Baltija 

Ţurnāls „Māja‖, Izdevniecība Bizness & Baltia 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs  

SPPA, 2006. Projekta realizācijas kreatīvie aspekti: konkrēta un 

vispārināta pieeja „Mis un misters Latvija 2005‖ fināla 

organizācijā// Projektorientēta domāšana. 

Papildu informācija Rekomendācijas un atsauksmes esmu saľēmis no: 

Dainis Gudovskis- LMA, profesors 

Georgs Straţnovs, reklāmas speciālists 

Valdis Tilgalis Reklāmas aģentūras „Mediapool Latvija‖ 

direktors 

Jānis Borgs BSA docents, mākslas zinātnieks 

 

 

Aktualizēts: 

 

 
 

20. 03. 2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Garančs Jānis 

Adrese  

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1973 

Darba pieredze  

  

Laika periods Augusts, 2006 – februāris 2008 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi EU pētniecības projekts „LIVE‖ (www.ist-live.org) 

Darba vietas nosaukums Attēla tehnoloģiju institūts (Institute of Imaging Technologies), 

Ķelnes lietišķo zinātľu augstskola 

Laika periods Jūnijs, 2001 – marts, 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais asistents, 1/8 slodzes 

Darba vietas nosaukums Ķelnes lietišķo zinātľu augstskola 

Laika periods Novembris, 1996 – marts 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks – konsultants, ¼ slodzes 

Galvenie pienākumi Darbs radošās pētniecības grupā pie projekta „Nākotnes TV – 

media-on-demand sistēma‖ 

Darba vietas nosaukums Ericsson Media Lab, Stokholma 

Laika periods Jūnijs, 1994 – marts, 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Reklāmas klipu reţisors, apmācību vadītājs 

Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūra „Silikons‖ 

Profesionālās aktivitātes  

Laika periods 2008 - pašlaik 

Galvenie pienākumi multimediju izglītības maģistra programmas izveidošanā 

Darba vietas nosaukums Liepājas augstskola 

Laika periods 1997 - pašlaik 

Galvenie pienākumi Serveru kopas X-i.NET uzturēšana starptautiskiem, 

eksperimentāliem Interneta projektiem un vēstuļkopām 

Laika periods 2000 

Galvenie pienākumi Līdzdibinātājs  

Darba vietas nosaukums Rīgas mediju kultūras centrs RIXC 

Laika periods 1996 

Profesija vai ieľemamais amats Līdzdibinātājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas elektroniskā mākslas un mediju laboratorija (E-Lab) 

http://www.ist-live.org/
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Izglītība  

Laika periods 2000 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Audiovizuālo mediju mākslas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Ķelnes Mediju mākslas augstskola (KHM) 

Laika periods 1999 - 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vizuālās komunikācijas nodaļa (Maģistratūras programma, 1 

semestris) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Hamburgas mākslas augstskola (HfbK) 

Laika periods 1995 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Video- un datormediju nodaļa (viesstudents) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Karaliskā mākslas augstskola (KKH), Stokholma 

Laika periods 1992 - 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Glezniecības nodaļa (Bakalaura grāds 1997) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas māksla akadēmija 

Specializācijas jomas Zinātniskais darbs mēdiju jomā 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami teicami ļoti labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs  

 

 

Aktualizēts: 

 

1995 - 2008 piedalījies ap 50 starptautiskās mākslas un kultūras 

konferencēs un simpozijos ar priekšlasījumiem vai kā darba 

grupu (workshop) vadītājs - gan individuāli, gan kā Latvijas (E-

Lab un RIXC) pārstāvis. Latvijā sniedzis lekcijas: Jaunā 

Akadēmija (2002 un 2003), Baltic International Summer School 

2007. 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Holšteins Jānis 

Adrese Pilskalna iela 14, Baldone, LV 2125, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 29451848 

E-pasts janis.holsteins@inbox.lv 

Dzimšanas datums    02.08.1958. 

Darba pieredze  

Laika periods no 2009 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālās komunikācijas katedras vadītāja p.i., studiju programmas 

direktors, lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

Laika periods 2008-2009 

Profesija vai ieľemamais amats Audiovizuālās studiju programmas direktors, docētājs 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

Laika periods 2004-2007 

Profesija vai ieľemamais amats ģenerāldirektors 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 2003-2004 

Profesija vai ieľemamais amats Programmu direktora vietnieks 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 2001-2003 

Profesija vai ieľemamais amats Producēšanas direktors 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 1999-2001 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais reţisors 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 1996-1999 

Profesija vai ieľemamais amats Kultūras programmu daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 1987-1996 

Profesija vai ieľemamais amats dibinātājs, reţisors, t.sk. (no1994.līdz1995.)direktors 

Darba vietas nosaukums SIA „Neatkarīgais teātris „Kabata‖‖ 

Laika periods 1978-1989 

Profesija vai ieľemamais amats apgaismotājs, vēlāk -  reţisora palīgs un reţisora asistents 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

348 

 

 

Izglītība 

 

Laika periods no 2008 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

mācības  maģistratūrā Uzľēmējdarbības vadības fakultātē,  

piešķiramais grāds – Uzľēmumu un iestāţu vadītājs 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Biznesa augstskola „Turība‖ 

Laika periods 1984-1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts augstākās izglītības diploms ar izcilību, 

kvalifikācija – dramatisko teātru reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts Konservatorija  

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Papildus izglītība, kursi 

Laika periods 

                         Kursu nosaukums      

 

 

1976 

 

Atestāts par vidējo izglītību 

 

 

Rīgas 49. vidusskola 

 

 

2007 
Triviuma apmācību kurss„Argumentācijas māksla‖ 

2006  
Organizāciju konsultāciju centra „Personālvadības un komunikāciju 

„ apmācību programma 

Komercizglītības centra apmācību  kurss „Decision Base‖ 

Triviuma apmācību kurss „Laterāla  

domāšana‖ 

2005 
Triviuma apmācību kursus„Stratēģija   

un taktika (spēļu teorija)‖ 

PricewaterhouseCoopers kurss „Grāmatvedība ar finanšu uzskaiti 

nesaistītiem vadītājiem‖ 

2004 
AC Advice Consulting kurss „ISO 9001:2000 and quality 

management‖ 

2003 
Latvijas Televīzijas apmācību nodaļas seminārs ―Saskarsmes 

psiholoģija‖ 

2002 
Holandes Mēdiju akadēmijas Stratēģiskā menedţmenta konference 

Holandes Mēdiju akadēmijas Kreatīvās domāšanas kurss 

Holandes Mēdiju akadēmijas Pedagoģiskās metodikas kurss 

Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorijas kurss ―Antropoloģija 

un marketings‖ 

2001 

divas Holandes Mēdiju akadēmijas Stratēģiskā menedţmenta 

konferences 

―Scopus Network Tehnologies‖ seminārs par digitālās apraides 

iespējām 
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Dzimtā valoda 

Citas valodas 

                            Pašnovērtējums 

                                            krievu 

                                             angļu 

 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

               (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

        Piedalīšanās mediju eksperta 

                                              lomā 

 

                        

 

 

 

 

Pētījuma līdzautors 

 

 

 

                  Papildus informācija 

 

 

 

 

                                  Aktualizēts: 

1999 

 Baltijas Mediju Centra TV  Menedţmenta un Producēšanas 

augstākā līmeľa kursi Dānijā  (Bornholmā) 

1998 

 Latvijas Valsts Universitātes projektu vadītāju kursi „Praktiskā 

projektu vadīšana‖, 

1996 

 Baltijas Mediju Centra TV  Menedţmenta un Producēšanas kursi 

Dānijā (Bornholmā) 

 

 

latviešu 

 

Sapratne Runāšana Rakstīšana 

teicami teicami labi 

labi gandrīz labi gandrīz labi 

 

 

 

 

 

2010. 

Piedalīšanās NRTP izveidotā darba grupā jauna sabiedriskā medija 

koncepta izstrādei Latvijā 

 

2008. 

 NRTP starptautisks seminārs – diskusija „Kā attīstīsies 

elektronisko mediju nozare nākotnē?‖. 

 

Kopīgi ar starptautisku autoru kolektīvu Starptautiskā Mediju 

institūta un Eiropas Padomes pētījums „ The role of Public Service 

Media for Widening Individual Participation in European 

Demokracy‖ 

no 2009 – 

biedrības „Mūsu Baldone‖ valdes priekšsēdētājs 

2004 -2007 

Latvijas raidorganizāciju asociācijas priekšsēdētāja vietnieks 

 
20.01.2010. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kantāne Vineta  

Adrese Roţu prospekts -38, LV - 1024, Rīgas raj., Latvija 

Tālrunis 67994996 Mobilais tālrunis 29827634 

E-pasts vineta.kantane@ gmail.com 

Dzimšanas datums 21.08.1970. 

Darba pieredze  

  

Laika periods no 2008.g. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Docēt studiju kursus „Filozofija‖, „Politoloģija‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  

Laika periods no 2005.gada līdz 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Docēt studiju kursu „Politikas pamati‖ 

Darba vietas nosaukums Juridiskā koledţa 

  

Laika periods no 2003.gada līdz 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Docēt studiju kursu „Politikas pamati‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 

  

Laika periods no 2004.gada līdz 2006.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Docēt studiju kursu „Ievads politikā‖ 

Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiľa universitāte 

  

Laika periods no 2000.gada līdz 2003.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Docēt studiju kursus „Filozofijas pamati‖, „Politoloģija‖, „Tiesību 

filozofija‖, „Bizness un valdība‖ 

Darba vietas nosaukums RIMPAK „Livonija‖ 

Izglītība  
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Laika periods 2002.g.- šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, doktorantūras 

programma Politikas teorijā  

  

Laika periods 1994.g.- 1996.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / Maģistra grāds politoloģijā  

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politoloģijas 

nodaļā.    

  

Laika periods 1989.g. - 1993.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Bakalaura diploms / Bakalaura grāds filozofijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Filozofijas 

nodaļa 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Krievu valoda  x x x 

Angļu valoda  x x x 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 No 2002. gada līdz šim brīdim studijas Latvijas Universitātes 

doktorantūras programmā Politikas teorijā ( disertācijas tēma  -  

Politiskie mīti Latvijā). 
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Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs 

Papildu informācija 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas    tālākizglītības 

kursu sociālo zinību skolotājiem lektore 

 

2004. gada Latvijas Universitātes sertifikāts Nr. 0465 : 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide; 

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā;  

Izglītības darba vadība; 

kursi LU „Darbs ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām‖. 

 

 

  20.03.09. 
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CURRICULUM VITAE RADOŠĀ UN ZINĀTNISKĀ BIOGRĀFIJA 
                                                                                      

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kants Kalevs 

Personas kods 090644-11804 

Dzimšanas vieta Igaunija, Tartu  

Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Biķernieku Iela 126, k. 2, dz.14, Rīga, LV-1079, Latvija 

Tālrunis (371) 67516276 mob. (371) 29226293  

Fakss (371) 67500252 

E-pasts kalevs@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas pilsonis 

Tautība Igaunis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Dr.oec. 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2002.gada jūlija  

Profesija vai ieņemamais amats Prorektors studiju darbā  

Galvenās darbības virzieni un atbildība Augstākās izglītības iestādes studiju procesa organizēšana 
un vadīšana, institūcijas pārstāvēšana valsts un 
starptautiskā līmenī 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola (RSEBAA), Meža ielā 3, Rīga, LV-1048, Latvija; 
Tālr. (371) 67500253; fakss (371) 67500252, e-pasts: 
rsebaa@rsebaa.lv; 
Mājas lapa: http://www.rsebaa.lv  

Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne 

Laika periods No 1993. gada līdz 2002. gada 5. jūlijam 

Profesija vai ieľemamais amats Reģionālais menedžeris 

Galvenās darbības virzieni un 

atbildība 

Japāņu firmas RICOH kopēšanas tehnikas izplatīšana 
Baltijas reģionā, Reģionālo centru sadarbības organizēšana  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Latvijas Datoru centrs", Kr. Barona 30, Rīga, LV-1011, Latvija 
Tālr. (371) 67281378; fakss (371) 67282592 

Nozare vai nodarbinātības sektors Vadībzinības, ekonomika, tirgzinības 

Laika periods No 1991.gada 17. jūnijā līdz 1993. gadam 

mailto:rsebaa@rsebaa.lv
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Profesija vai ieľemamais amats Servisa centra vadītājs 

Galvenās darbības virzieni un 

atbildība 

Kopēšanas tehnikas servisa centra darbības organizēšana 
un vadība  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

SIA „Latvijas Datoru centrs", Kr. Barona 30, Rīga, LV-1011, Latvija 
Tālr. (371) 67281378; fakss (371) 67282592 

Nozare vai nodarbinātības 

sektors 

Vadībzinības, ekonomika, tirgzinības, tehnikas apkalpošana  

Laika periods No 1969.gada līdz 1994. gadam  

Profesija vai ieľemamais amats Augstskolas pasniedzējs (asistents, lektors, docents) 

Galvenās darbības virzieni un 

atbildība 

Lekciju lasīšana, izglītības un pētnieciskā darba 
organizēšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības 

sektors 

Augstākā izglītība 

Laika periods No 1974.gada līdz 1991.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats laboratorijas vadītājs 

Galvenās darbības virzieni un 

atbildība 

zinātniski-pētnieciskais darbs saistīts ar ekonomisko datu 
apstrādi uz dažāda tipa datoriem un automatizēto informāciju 
sistēmas projektēšana, izstrāde, dokumentēšana un 
ievešana ekspluatācijā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

PSRS CSP ZPI Latvijas nodaļas, Kr.Barona iela 30, Rīga, LV-
1011, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības 

sektors 

ekonomika, ekonometrija, statistika, datu apstrādes sistēmas 
projektēšana 

Laika periods No 1968.gada līdz 1974. gadam 

Profesija vai ieľemamais amats vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenās darbības virzieni un 

atbildība 

zinātniski-pētnieciskais darbs saistīts ar ekonomisko datu 
apstrādi uz dažāda tipa skaitļošanas tehnikas un 
ekonomiski-matemātiskām, statistiskajām metodēm 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

PSRS CSP ZPI Latvijas nodaļas, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-
1301, Latvija 

Nozare vai nodarbinātības 

sektors 

ekonomika, ekonometrija, statistika, datu apstrādes sistēmas 
projektēšana 

Izglītība  

Laika periods  1992. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms C-D Nr. 000439 no 1992.gada 22. decembra par 
ekonomikas doktora zinātnisko grāda (Dr.oec.) piešķiršanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes, Ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulv. 
5, Rīga, LV-1586, Latvija 

Laika periods  1986. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms ДЦ Nr. 095148 no 1986.gada 26.nobembrī par 
docenta akadēmiskā nosaukuma piešķiršanu ekonomiskās 
informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas katedrā 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitātes, Ekonomikas fakultāte, 
Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes 
organizācijas katedra, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 

Laika periods  1977. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds. Diploms ЭК Nr. 004070 
no 1977.gada 5.oktobrī 

Izglītības iestādes nosaukums un veids PSRS CSP ZPI, Kirova iela 39, Maskava 

Laika periods No 1973. gada līdz 1976. gadam 

Izglītības iestādes nosaukums un veids PSRS CSP ZPI aspirantūra, Kirova iela 39, Maskava, 
neklātienes aspirants 

Laika periods No 1963. gada līdz 1968. gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Y Nr. 079446 par augstākās izglītības iegūšanu 
ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes 
organizācijas un inženiera-ekonomista kvalifikācijas 
iegūšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitātes, Ekonomikas fakultāte, Raiņa 
bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija  

  

Dzimtā valoda igauņu 
  

Citas valodas krievu, latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi ļoti labi vidēja ļoti labi v
i
d
ē
j
a
  

Krievu  C2 +   C2 +   C2 +   

Latviešu  C2 +   C2 +   C2 +   

Angļu  
  B2 +   B1 +   

B
1 
+ 

              

  

  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  

 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti 

reģistrētos apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

                                      citas publikācijas 

 Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pilnu nosaukumu, 
līdzautorus, izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet arī 
publicēšanai pieņemtos darbus) 

K. Kants „Использование деловых игр при подготовке менеджеров 
и маркетологов”, 2009, Минск, том 2, 368 lpp., том 1, 346 lpp., 
Материалы II Международной научно-практической конференции – 
Экономический рост республики Беларусь. Глобализация; 
инновационность, устойчивость. 
K. Kants „Система менеджмента качества в бизнес школе” 2009, 
Минск, 454 lpp., Сб.научных трудов – Менеджмент и маркетинг: опыт и 
проблемы.  
K. Kants „Система управления качеством в RISEBA” 2007, Минск, 324 
lpp., Материалы VIII Международной научно-практической конференции – 
Теория и практика менеджмента и маркетинга. 
K. Kants, B. Кurovs „Маркетинг программ бизнес-образования” 2005, 
Минск, 332 lpp., Материалы VI Международной научно-практической 
конференции – Теория и практика менеджмента и маркетинга. 
K. Kants „Каналы распределения и их развитие на Латвийском 
рынке” 2004, Минск, 325lpp., Материалы V Международной научно-
практической конференции – Теория и практика менеджмента и 
маркетинга. 
 
 
Zinātniskās publikācijas (skaits): 
          Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos     26 
          Citas zinātniskās publikācijas                                    45 
 
 
 
2 
 
4 
 
15 

  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu 
un laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, 
gadu, lpp. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Randals Klaisers 

Adrese RK Production Inc., Hollywood, CA, USA 

Tālrunis on file 

with agent 

  

E-pasts AGENT:Brad Rosenfeld Paul Weitzman 

Preferred Artists 16633 Ventura Blvd, Suite 1421 Encino, 

CA 91436(818) 990-0305 

Dzimšanas datums    20.06.1946. 

Darba pieredze  

Laika periods no 1974 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Starptautiska mēroga kinoreţisors 

Darba vietas nosaukums RK Production Inc., Hollywood, CA, USA 

Laika periods no 1986 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

ASV Reţisoru Ģildes prezidija pastāvīgais loceklis 

Darba vietas nosaukums DGA, 7920 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 

90046. Los Angeles 

Laika periods 2004 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Direktors 

Darba vietas nosaukums Speciālie Ciparu Tehnoloģijas Projekti 

DGA, 7920 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 

90046. Los Angeles 

Laika periods 1986-šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Lektors 

Darba vietas nosaukums Dienvidkalifornijas Universitāte 

University Park, SCA 465  Los Angeles, CA, USA 

Izglītība  

Laika periods no 1970 - 1973 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrs Kino Reţijā, (M.F.A.) 
 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Kino un Televīzijas Nodaļa. Dienvidkalifornijas Universitāte 

University Park, SCA 465  Los Angeles, CA, USA 
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Laika periods 1966 - 1970 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs Kino Raţošanā (B.F.A.) 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Kino un Televīzijas Nodaļa. Dienvidkalifornijas Universitāte 

University Park, SCA 465  Los Angeles, CA, USA 

 

Dzimtā valoda 

Citas valodas 

                  
                                            

franču 
                                             

angļu 
 

Kinodarbi 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskās Publikācijas 

 

 

 

angļu 

 

Sapratne Runāšana Rakstīšana 

teicami labi labi 

teicami teicami teicami 

 

 

 

Peege (1972) · Zēns Plastikā (1976) · Smērviela (1978), Zilā 

Lagūna (1980) · Vasaras Mīļākie (1982) · Grandview (1983), 

Baltais Ilknis(1991) · Medus, es uzspridzināja kazlēnu (1992) 

·Ir Mans puse (1996) · Ēnas šaubas (1998), Lidojums ar 

Navigatoru (1986) · Big Top Pee-maziľais (1988) · Dari To 

Pareizi (1989) 

 

Sarkangalvīte (2004) · Mīlestības Upuris (2005) 

Saruna ar Randalu Klaiseru 

(Fulle Circle ţurnāls, 2010) 

Ērti sastindzis (Cinemaqueer ţurnāls, 2009) 

Little-Pazīstams "Peege",  Nominēts Nacionālajam Kino 

Kongressam (SEND2PRESS Newswire 2009) 

Vadīšana 3D (direktora priekšsēdētājs, 1998) 
Vēršot uz šodienas internetu (1998) 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Leonids Krēmers 

Personas kods 060253 – 11815 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese  Prūšu iela 24/6 - 4. LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7264218 Mobilais tālrunis 2 9 524932 

Fakss 7500252 

E-pasts kremers@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums 1953.gada 06.februarī 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2004 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats studiju programmas ―Elektroniska komercija‖ direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 1999-2004 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 2001–2002 

Profesija vai ieľemamais amats IT projektu vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA ―Magnet Enterprises‖ 

Laika periods 2000-2003 

Profesija vai ieľemamais amats BKI reklāmas aģentūra vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts (BKI) 

Laika periods 1999-2002 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 1998-2004 

Profesija vai ieľemamais amats studiju proekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  ― Datorgrafikas studija ‖, SIA ― Bilance Serviss ‖ 
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Laika periods 1997-1998 

Profesija vai ieľemamais amats proekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA ―RD-computer‖ 

Laika periods 1992-1997 

Profesija vai ieľemamais amats komercdirektors 

Darba vietas nosaukums  SIA ― Interna ‖ 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieľemamais amats kursa ― Personālā datora izmantošana ekonomiskiem aprēķiniem ‖ 

pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  40 vidusskola 

Laika periods 1979-1992 

Profesija vai ieľemamais amats 1990-1992 – ASP nodaļas vadītājs 

 1987 – sektora vadītājs, ESM serviss 

 1984 – vadošais inţenieris 

 1982 – ESM priekšnieks 

 1980 – vecākais inţenieris 

 1979 – inţenieris 

Darba vietas nosaukums  RA ― Radiotehnika ‖, Konstruktoru  birojs ― Orbita ‖ 

Laika periods 1975 -1979 

Profesija vai ieľemamais amats fizikas un elektrotehnikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 35 vidusskola 

Izglītība  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.    

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Transporta un sakaru institūts, pilna laika 

Laika periods 2002 – 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Transporta un sakaru institūts,  nepilna laika  

Laika periods 1985 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / ESM, operatīvas sistēmas un programēšana 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Valsts universitātes vadītāju un tautas saimniecības speciālistu 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / specialitāte – ESM ― Nairi-4 ‖ iekārtas 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Erevānas ZPC ―Algoritms ‖, 
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Laika periods 1970-1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms /  Inţenieris-elektriķis 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Politehniskajs Institūts, diena 

  

  

  

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi v

ā

j

i 

Latviešu  *    *   *  

Angļu   *    *   * 

  

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

  

 

 

 

 

 

 

Леонид Кремер, Ольга Ремез, «Компьютерная графика». Альбом 

ускоренного обучения. Издательство БРИ, Рига, 2002 г. 
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Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

2006. gada 23.-24. februārī, Rīgā, Transporta un sakaru institūts (TSI). 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Mūsdienu izglītības problēmas».  

Studiju disciplīnu integrācija programmā «Elektroniskā komercija». 
«Programma un tēzes», Rīga 2006. TSI. 
 
2005. gada 24. februārī, Rīgā, TSI. 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Izglītības problēmas mūsdieinu apstākļos». 

Dažas studentu uzmanības aktivizācijas mētodes «Elektroniskas 
komercijas» kursa nodarbībās.  «Programma un tēzes», Rīga 2005. 
TSI.  

 
2004. gada 18 decembrī, Rīgā, TSI. 

Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 
tehnoloģija – solis nākotnē» Идентификация критериев требований к 
программному обеспечению при разработке информационно-
образовательной среды  ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. 
TSI. 

 
2004. gada 22.–23. aprīlī, Rīgā, TSI  

Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 
tehnoloģija – solis nākotnē» 

Управление требованиями к программному обеспечению при 
разработке информационно-образовательной среды ИТС. 
«Programma un tēzes», Rīga 2004. TSI 
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 Curriculum Vitae 
 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kurovs Boriss 

Personas kods 260243-10106 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese  Blaumaľa iela 27-4, LV-1011, Rīga, Latvija 

Tālrunis  
Mobilais 

tālrunis 
9219037 

Fakss  

E-pasts  

  

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Dzimums Vīriešu 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi Ekonomikas zinātľu doktora grāds, docents 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2004.-līdz šim brīdim  

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Ievēlēts rektora amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma 

noteikumiem un RSEBAA Satversmei 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  

Laika periods 2003.-2004. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Padomes loceklis, docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  

Laika periods 1997.-2003. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Ievēlēts rektora amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma 

noteikumiem un RSEBAA Satversmei 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  

Laika periods 1993-1997. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
ievēlēts izpildinstitūcijas (ar nosaukumu „rektors‖) amatā 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas koledţa SIA 

  

Laika periods 1997.- līdz šim brīdim 
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Profesija vai ieľemamais 

amats 
Vieslektors 

Darba vietas nosaukums  
Leona Kozminski Uzľēmējdarbības un menedţmenta Akadēmija (Leon 

Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management) (Polija) 

  

Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Biznesa Centra direktors 

Darba vietas nosaukums  SIA "LSA - Kontakts" 

  

Laika periods 1984.-1989. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Vadības un ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Latvijas PSR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts 

  

Laika periods 1983. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Docents 

Darba vietas nosaukums  
LVU Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas 

katedra 

  

Laika periods 1982. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums  LVU Arodkomiteja 

  

Laika periods 1980.-1982. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Vadītājs 

Darba vietas nosaukums  LVU Mācību metodiskā pārvalde 

  

Laika periods 1971.-1981. 

Profesija vai ieľemamais 

amats 
Dekāna vietnieks, docents, vec. pasniedzējs, asistents 

Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomikas fakultāte 

  

Izglītība  

  

Laika periods 1993.  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Iegūts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome 

  

Laika periods 1976.-1977. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Iegūts ekonomikas zinātľu kandidāta grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
LVU Neklātienes aspirantūra 

  

Laika periods 1967. – 1971. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas specialitāte. 

Kvalifikācija: inţenieris - ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultāte 

  

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  
ļoti 

labi 
labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu valoda  x   x   x   

Poļu valoda  x   x   x   

Angļu valoda   x   x    x 

  

  

Citas prasmes Windows, Internet 

  

Zinātniskā darbība Norādiet informāciju par pēdējiem 6 gadiem 
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LZP, valsts finansēto vai 

Starptautisko pētījumu 

projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām 

balstītā sabiedrībā cilvēkresursu un mūţizglītības aspektā Kurzemes 

reģionā‖; RSEBAA – projekta partneris; RSEBAA pārstāvji: V. Kozlinskis, 

B. Kurovs, K. Guseva; citi dalībnieki: Ventspils Augstskola; izpildes 

termiľš: 06.2006.-06.2007.g. 

LR ZM projekts „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un 

citās ES dalībvalstīs: potenciāls raţošanas attīstībai un konkurētspējas 

paaugstināšanai‖; RSEBAA – projekta vadītājs; Dalībnieki: D. Jasjko, B. 

Kurovs; Izpildes termiľš: 05.2006.-11.2006.g. 

Projekts terminu skaidrojumu veikšanā sagatavojamā izstrādnē „Personāla 

vadības terminu skaidrojošā vārdnīca‖ pēc tematiskās sadaļas „Darba 

organizācija‖; SIA „Konsultatīvais centrs „RSEBAA‖‖ – projekta partneris; 

Artūrs Graudiľš – projekta vadītājs; citi dalībnieki: V.Liede, D.Šillere, 

A.Kalniľš, I.Vorončuka, I.Senľikova, I.Zālīte, S.Pallo, I.Kauss, A.Sāne, 

L.Rutka, E.Kalniľa, A.Baikovs, R.Grēviľa, I.Ēšenvalde, R.Vīra, E.Selga, 

E.Locāne, P.Krīgers, K.Kants; izpildes termiľš 20.03.2006.g. 

PHARE-ACE Pētījums P97-8213-R Valsts Iepirkumi; Dalībnieki: 

B.Kurovs, A.Limanskis; zinātniskā atskaite; 1999.g.; Thessaloniki 

Universitāte; Thessaloniki, Grieķija. 

  

Latvijas vai starptautisko 

projektu un programmu 

ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

Viļľas Gediminas Tehniskās universitātes Pētniecības ţurnāla 

„Bizness: teorija un prakse‖ redaktoru kolēģijas loceklis; 

2005.g.  

Ziemeļvācijas Informācijas Akadēmijas Ţurnāla „Biznesa 

Ekonomika un Menedţments‖ redaktoru kolēģijas loceklis; 

2003.g.   
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Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

raksti recenzētos 

izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti 

reģistrētos apgādos)  
populārzinātniskas 

publikācijas 

citas publikācijas 

 ―Intelektuālā uzľēmējdarbība kā zināšanu kapitalizācija 

inovāciju vidē‖; līdzautors I.Senľikova; rakstu krājums; 2006.g. 

augusts; 6th International Entrepreneurship Forum (IEF) 

conference on the theme ―New Ventures and the Creative 

Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in 

Business‖; Rīga, Latvija  

―Inovāciju uzľēmējdarbības perspektīvas Latvijas Informāciju un 

komunikāciju tehnoloģiju attīstībā‖; līdzautors A.Limanskis; rakstu krājums; 

2006.g. augusts; 6th International Entrepreneurship Forum (IEF) conference on 

the theme ―New Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 

Innovation and Creativity in Business‖; Rīga, Latvija 

―Intelektuālās uzľēmējdarbības fenomens un intelektuālās uzľēmējdarbības 

rašanās modeļi Latvijā‖; līdzautors I.Senľikova; rakstu krājums; 2006.g.; 

Viļľas Gediminas Tehniskās universitātes Pētniecības ţurnāls „Bizness: teorija 

un prakse‖, Viļľa, Lietuva 

„Zināšanu vadība un kapitalizācija‖; līdzautors I.Senľikova; rakstu krājums; 

2006.g. jūnijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VII starptautiskā 

zinātniski–praktiskā konference "Menedţmenta un mārketinga teorija un 

prakse"; Minska, Baltkrievija; 328.lpp. 

―Latvijas informācijas un sakaru tehnoloģijas attīstība no 

uzľēmējdarbības perspektīvas‖; līdzautors A. Limanskis; rakstu 

krājums; 2005.g. jūlijs; Ventspils Augstskola; Starptautiskā 

zinātniskā konference ―Information society and modern 

business‖; Ventspils, Latvija. 
„Biznesa izglītības programmu mārketings‖; līdzautors K.Kants; rakstu 

krājums; 2005.g. maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VI 

starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedţmenta un mārketinga 

teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija; 332.lpp. 

„Latvijas uzľēmējdarbības diagnostika‖; līdzautors A.Limanskis; rakstu 

krājums; 2005.g. maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VI 

starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedţmenta un mārketinga 

teorija un prakse", Minska, Baltkrievija; 332.lpp. 

„Valsts Iepirkumi Latvijā un Rietumvirzienā‖; līdzautors A.Limanskis; 

referāts; 2001.g. marts; 51. Starptautiskā Atlantiskā Ekonomiskā Konference 

„The Impact of Opening up the Public Procurement Market to Domestic 

Production‖; Atēnas, Grieķija. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

                                                                                                     

  

Personas dati 
 

 Uzvārds / Vārds  Irina Kuzmina 

Adrese Prūšu iela 24/6 - 4, LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis  (371) 7500261 Mobilais tālrunis (371) 29610918 

Fakss (371) 7500252 

E-pasts kira@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 08.07.1957 

  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2000 – š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats   Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore 

LU Ekonomikas un vadības zinātľu profesoru padomes 7.02.2006. gada sēdes 

lēmums (protokols Nr. 2/2006): ievēlēta asociētā profesora amatā 

Ekonomikas zinātľu nozares Grāmatvedības un uzskaites teorijas 

apakšnozarē. 

Aktivitāte  Akadēmiskie kursi: Grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, 

Komercdarbība, Audits. 

 Maģistra studiju programmas: Finanses un grāmatvedība, Vadības 

grāmatvedība, Starptautiskā   grāmatvedība, Starptautiskie 

grāmatvedības standarti. 

 Doktora studijas: Finanšu vadīšana. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: Grāmatvedības metodoloģija un prakse; Uzľēmējdarbības 

attīstība Latvijā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Piedalīšana EVENE projektā (Erasmus Virtual Economics & 

Management Studies Exchange) Nr. 2005-3837/001-001 ELE-ELEB12 - 

studiju kursa Vadības gramatvedība metodiskā nodrosinājuma izstrāde 

un pasniegšana, izmantojot e-learning pieeju. 

Laika periods   2005 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats RSEBAA Studiju kvalitātes vadītāja 

Galvenie pienākumi Studiju kvalitātes sistēmas izveidošana, ieviešana un koordinēšana 

Laika periods 2004 – 2005, 1998 – 1999 

Profesija vai ieľemamais amats   RSEBAA Mācību daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi  Metodisko darbu koordinēšana 
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Laika periods  1995 – 2002 

Profesija vai ieľemamais amats RSEBAA Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 

Laika periods 1992 – 1995 

Profesija vai ieľemamais amats RSEBAA lektore 

Laika periods  1993 – š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes loceklis 

Galvenie pienākumi  SIA vadīšana, konsultante finanšu grāmatvedības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

  SIA „Bilance Serviss‖, Prūšu iela 24/6 – 4, LV-1057, Rīga 

Nozare  Grāmatvedības pakalpojumi 

Laika periods  2002 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats  Galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi  Grāmatvedības sistēmas izveidošana, vadīšana, finanšu pārskatu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 A/S Baltijas – Āzijas finanšu korporācija 

Nozare  Finanšu pakalpojumi 

Laika periods  1987 - 1991 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Enerģētikas un Rūpniecības Ministrijas izglītības centrs 

Laika periods  1979-1993 

Profesija vai ieľemamais amats  Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2007 (Kemer, Turkey – jūlijā; Heraklion, Greece - septembrī) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Starptautiskā semināra ―Key issues of International Financial Reporting 

Standards‘ (IFRS) application in the practice of Latvian enterprises‖ programmas 

sagatavošana un semināra vadīšana 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Konsultatīvā firma SIA Perfekta  

Laika periods 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Kvalifikāciju paaugstināšana un pieredzes apmaina 
 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

The University of Greenwich Business School, Department of Accounting 

and Finance, London, U.K. 

Laika periods 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 205666 Starptautiskajos grāmatvedības standartos 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Finanšu analītiķu institūts, Lielbritānija (Institute of Financial Accountants) 
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Laika periods 2002 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts un Diploms Nr. 190753/3 starptautiskajā grāmatvedībā (GAAP, 

Lielbritānija) 

Qualification Accreditation Number 100/2873/0 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Starptautiskā grāmatveţu asociācija (International Association of Book-

keepers, Lielbritānija) 

Laika periods 1996 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

ISO 9002 kvalitatīvā menedţmenta sistēmas apmācība, MANCAT, 

Mančesters, Lielbritānija 

Laika periods 1997 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktora Diploms C-D Nr. 001531, ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1999. gada 12. 

maija lēmums Nr. 10. 

Laika periods 1974 - 1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Goda Diploms  Я Nr. 295382 par augstāko izglītību; specialitāte 

„Grāmatvedības uzskaite‖, kvalifikācija „ekonomiste‖ 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Ekonomika, grāmatvedība, statistika, finanses, filozofija 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jaroslavļas valsts universitātes Valsts eksaminācijas komisijas 1979. gada 21. 

jūnija lēmums 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda  krievu 
  

Citas valodas  latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
B2 

Vidējais 

līmenis 
B2 

Vidējais 

līmenis 
B2 

Vidējais 

līmenis 

Angļu   
B2 

Vidējais 

līmenis 
B2 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 

 
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā 

Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi 
  

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu un grupu vadīšanā 

Datora lietošanas prasmes labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 

PowerPoint) 

Citās prasmes Pirmā klase basketbolā 
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Papildu informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Pielikumi 

 

1. Starptautiskās konferences „Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: 

problēmas, riski, perspektīvas‖, Rīga 25.05.2007.g. programmas 

komisijas priekšsēdētāja. 

2. Zinātnisko rakstu recenzēšana angļu valodā (RSEBAA  2006-2007; LU 

2006-2007). 

3. Starptautiskās kvalifikācijas programmu pasniegšana grāmatveţiem un 

finansētājiem: - GAAP /Generally Accepted Accounting Principles – 

Lielbritānijas starptautisko grāmatveţu asociācijas   programma, kurai ir 

divi līmeľi: Intermediate (Certificate in Book-keeping) un Final 

(Diploma in Accountancy and Advanced Book-keeping);- IAS 

/International Accounting Standards – Lielbritānijas  finanšu analītiķu 

institūta programma (Institute of Financial Accountants). 

4. Ţurnāla „Finansists‖ SGS nodaļas redaktore (2004.-2006.) 

5. Starptautiskā zinātniskā e-ţurnāla International Management Journals 

redakcijas kolēģijas loceklis no 2005. gada.  

www.managementjournals.com 

6. Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmena 

komisijas loceklis „Finanšu grāmatvedība‖ kursā (no 2005. gada). 

7. Finanšu experta darbība starptautiskā projektā: Latvian Fund BAS 

programma Nr. 52, 2000. 

8. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs no 2004. gada. 

9. RSEBAA Senāta loceklis (no 1996. gada) 

 

       Mācību grāmatu un mācību  līdzekļu sagatavošana: 

1. Kuzmina I. (2006). Международные стандарты финансовой 

отчетности. 1 – 6 IFRS.  Rīga: ABC Balt – 88. lpp. 

2. Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты финансовой 

отчетности. Institute of Professional Financial Managers (UK). Учебное 

пособие. ISBN 9984-9817-0-3. Rīga: АВС Balt  – 288.lpp. 

3. Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: RSEBAA - 

86.lpp. 

 

 

Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu sarakstā: 

1. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: 

Evidence from Latvia // Proceeding of International conference 

Sustainable Business Development / (nodots publikācijai) 

2. Accounting of Intangible Assets in the context of company‘s strategy // 

International Professional Management Association – IPMA: Journals, 

Volume 3, No. 1, February, 2008/ http://www.ipma.co.uk 

3. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and 

Modern Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-50-8. 

Ventspils, 2007, 119-127 p. 

4. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // 

Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities. 

Proceeding of the International Conference/ BAMDE. ISBN 954-9827-

04-6. Bulgaria, Sofia, 2007, 328-345 p. 

5. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: 

Evidence from Latvia // Proceeding of International conference 

Sustainable Business Development / (nodots publikācijai) 

6. Accounting of Intangible Assets in the context of company‘s strategy // 

International Professional Management Association – IPMA: Journals, 

Volume 3, No. 1, February, 2008/ http://www.ipma.co.uk 

7. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and 

Modern Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-50-8. 

Ventspils, 2007, 119-127 p. 

8. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // 

Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities. 

Proceeding of the International Conference/ BAMDE. ISBN 954-9827-

04-6. Bulgaria, Sofia, 2007, 328-345 p. 

 

 

 

http://www.managementjournals.com/
http://www.ipma.co.uk/
http://www.ipma.co.uk/
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   Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu sarakstā: 

9. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: 

Evidence from Latvia // Proceeding of International conference 

Sustainable Business Development / (nodots publikācijai) 

10. Accounting of Intangible Assets in the context of company‘s strategy // 

International Professional Management Association – IPMA: Journals, 

Volume 3, No. 1, February, 2008/ http://www.ipma.co.uk 

11. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and Modern 

Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-50-8. Ventspils, 

2007, 119-127 p. 

12. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // 

Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities. 

Proceeding of the International Conference/ BAMDE. ISBN 954-9827-

04-6. Bulgaria, Sofia, 2007, 328-345 p. 

13. Latvian Accounting System in the Context of European Integration // 

Latvijas ekonomikas llīdzvarota attīstība: problēmas, riski, perspectīvas. 

Proceedings / The Baltic Forum, 12 International conference. ISBN 978-

9984-9884-8-1. Riga, 2007, 159-166 p. 

14. Accounting for Intangible Assets: current practice and future directions // 

Accounting, Taxes and Audit. ISBN-13: 978-9985-894-97-2; ISBN-10: 

9985-894-97-9. Tallin, 2006, 100.-110. lpp. 

15. Measurement of Intellectual Capital: Problems and Perspectives // New 

venture creation and the Creative Trajectory: Enterpreneurship, 

Innovation and Creativity in Business. ISBN 9984-705-21-8. Rīga, 2006. 

16. The concept of Fair value and the International Financial Reporting 

Standards. LU raksti, 702. sējums. Ekonomika, V. ISBN 978-9984-802-

28-2. Riga, LU, 2006, 289.-298. lpp. 

17. Self-employment as a type of economic activity: nature and definition 

(T.Minajeva, S.Devjatovska) // The Next Decade Challenges for 

Business. Proceedings. ISBN 9984-705-20-X. Rīga, 2006, 317.-327. lpp. 

18. Key issues of International Financial Reporting Standards‘ (IFRS) 

application in the practice  

        of Latvian enterprises // 3rd International Conference on Accounting and 

Finance in  

        Transition (ICAFT–2005) Greenwich University Business School (U.K.). 

London.  

        July 13-16, 2005 (atdots publikācijai). 

19. Latvian Financial Reporting and International Harmonisation. 

International Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers. 

ISSN 1742-528X. Volume:2, issue:2, UK. 

www.managementjournals.com    

20. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // Small 

Firms and Economic Development in Developed and Transition 

Economics: A Reader. Edited by D.A.Kirby and A.Watson. / ISBN 

0754630609. London: Ashgate, 2003, p.153-164. 

Termina ―Uzľēmējs‖ attīstība // Uzľēmējdarbība  un tās tiesiskā vide. 

Starptautiskā zinātniskā konference.  ISBN 9984-609-93-6. Biznesa 

augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 

  

http://www.ipma.co.uk/
http://www.managementjournals.com/
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Zinātniskās publikācijas LZP izdevumos: 

1. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā 

tirgū (O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. Nr. 13. ISSN 1691-290X; ISBN 

9984-19-923-1. Rīga, 2008, 149.- 156.lpp. 

2. Latvijas uzľēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas 

Savienības vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP 

Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. 

Nr. 13. ISSN 1691-290X, Rīga, 2008, 100.-102.lpp. 

3. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā 

tirgū (O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Nr. 12. ISSN 1691-290X; ISBN 

9984-19-923-1. Rīga, 2007, 147.- 149.lpp. 

4. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā 

tirgū (O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 138.- 140.lpp. 

5. Latvijas uzľēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas 

Savienības vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP 

Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. 

Nr. 11, Rīga, 2006, 99.-101.lpp. 

6. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā 

tirgū (O.Šulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. Rīga 2005, 142.-143.lpp. 

7. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā 

(G.Oļevskis, J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās 

zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. Rīga 2004, 118.-

122.lpp. 

8. Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze 

(O.Šulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie 

pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 143.-144.lpp. 

9. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā 

(G.Oļevskis, J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās 

zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 100.-

103.lpp. 

10. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā 

(G.Oļevskis, J.Saulītis, A.Zagurilo)// LZP Ekonomikas un juridiskās 

zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 / Rīga 2002, 78.-

81.lpp. 
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 Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un 

ārvalstīs: 

 
1. Sustainable Business Development under scenarios of possible 

economic slowdown // International scietific conference hosted by 

RISEBA/ Riga, April 10-12, 2008. 

2. The Latvian Economic Development: problems, risks, and perspectives 

// The Baltic Forum‘s 12th international conference / Riga, 25-26 May, 

2007. 

3. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and 

Practice // Tallin University of Technology, Department of Accounting, 

Tallin, 26-27 October, 2006. 

4. Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities // 

Bulgariean Association for Management Development and 

Entrepreneurship, Bulgaria, Sofia, 13-17 September, 2006. 

5. New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 

Innovation and Creativity in Business // 6th International 

Entrepreneurial Forum / RSEBAA, Riga, August 31 – 2 September, 

2006. 

6. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and 

Practice //  

        University of Latvia, Faculty of Economics and Management, 

Accountancy Institute,  

        Riga, 10 February, 2006. 

7. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, February 

2-3, 2006. 

8. 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition 

(ICAFT–2005)  

        The University of Greenwich (U.K.). London. July 13-16, 2005. 

9. Information Society and Modern Business // 2nd International 

Conference / Ventspils University, Ventspils. July 1-2, 2005. 

10. Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship // 

Baltic – Dynamics 2004 / hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  

Rīga. September 09–11, 2004. 

11. Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / 

Biznesa Augstskola Turība. Rīga, 2002. 

12. Economic Integration issues of Central and Eastern European Countries 

into European  

         Union// Rēzekne 1999. 

13. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // RENT 

XIII - Research  

        in Entrepreneurship and Small Business. Middlesex University Business 

School /  

        November 25-26. London, UK,  1999. 

14. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference 

European Strategies,  

        Growth and Development // Leeds Business School / 17 – 19 

November. Leeds, UK, 1999. 

15. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // IntEnt99. 

9-th annual  

        Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 1999. 

11.  CEEMAN seminārs „Curriculum Design‖. March 15-17. Budapest, 

Hungary, 1998. 

 
 

 

 

Irina Kuzmina 

 
2008. gada 20. aprīlis  
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lavkinaitis Harijs 

Adrese 
Brīvības gatve 434-43, Rīga, LV- 1024 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29377808 

E-pasts Harijs.Lavkinaitis@balticom.lv 

Dzimšanas datums 1959. g. 15.decembris 

  

Darba pieredze  

Laika periods 2007 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes loceklis 

Galvenie pienākumi TVC Latvia ikdienas darba organizācija, klientu apkalpošana, TVC 

kompānijas aktivitāšu koordinēšana Latvijā un Igaunijā 

Darba vietas nosaukums TVC Latvia - SIA 

  

Laika periods 2004 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Datorsistēmas Scheduall administrators 

Galvenie pienākumi Datorsistēmas Scheduall darbības uzraudzība, adaptācija konkrētiem 

jautājumiem un apstākļiem, personāla apmācība utt. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Televīzijas VB SIA 

  

Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieľemamais amats konsultants 

Galvenie pienākumi Mediju tirgu analīze, klientu apkalpošana, datu bāzes uzturēšana utt. 

Darba vietas nosaukums Mediapool Latvia SIA 

  

Laika periods 1991 - 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Programmu direktora vietnieks 

Galvenie pienākumi Raţošanas plānu koriģēšana un apstiprināšana, lielo TV projektu 

realizācijas, jauno TV tehnoloģiju ievešana, darbinieku apmācība utt. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Televīzijas VB SIA 

  

Laika periods 1985 - 1991 

Profesija vai ieľemamais amats TV tehnikas daļas maiľa priekšnieks 

Galvenie pienākumi Jaunā Zaķusalas TV kompleksa ieviešana ekspluatācijā 

Darba vietas nosaukums Latvijas Radio un televīzijas centrs 
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Laika periods 1977 - 1985 

Profesija vai ieľemamais amats TV studijas apkalpes tehniķis 

Galvenie pienākumi TV aparatūras sagatavošana darbam, remonts utt. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Radio un televīzijas centrs 

  

Specializācijas jomas Video un audio tehnika, ekspluatācijas jautājumi, lielu TV projektu 

tehniskā realizācija 

Izglītība  

Laika periods 1979 - 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Inţenieris elektriķis – specializācija skaľu tehnika 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Ļeľingradas kino inţenieru institūts 

  

Laika periods 1975 - 1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

radiotehniķis 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Elektromehāniskais tehnikums 

  

Laika periods 1967 - 1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pamatizglītība (8 klases) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Liepājas 1. vidusskola 

Prasmes Datorprasmes – M Office un specializētas TV datorprogrammas. 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami labi labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

Aktualizēts:  

10.10.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Dite Liepa 

Adrese Skolas iela 6, LV-2164, Ādaţi, Rīgas rajons, Latvija 

 

Tālrunis 7996432 Mobilais tālrunis  26551804 

  

E-pasts  dite.liepa@valoda.lv  

Dzimšanas datums 29. 07. 1964. 

Darba pieredze  

Laika periods 2004- 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

Darba vietas nosaukums 

 

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

                                 Laika periods 

 

2004- 

    Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola „Turība‖ 

                                 Laika periods 

 
2004- 

    Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Alberta koledţa 

                                 Laika periods 

 
2005- 

    Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Slāvu valodas un literatūras nodaļa  

                                 Laika periods 

 
2005- 

    Profesija vai ieľemamais amats Konsultante 

            Darba vietas nosaukums Valsts valodas aģentūras Konsultācijas daļa 

                                 Laika periods 

 
1999-2005 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļa 

                                 Laika periods 

 
2001-2004 

    Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

mailto:dite.liepa@valoda.lv
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            Darba vietas nosaukums Informācijas sistēmu privātā vidusskola 

                                 Laika periods 

 
1998 - 2001 

    Profesija vai ieľemamais amats Redaktore 

            Darba vietas nosaukums LNB ţurnāls „Rosme‖ 

                                 Laika periods 

 
1998-1999 

    Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Komunikācijas un ţurnālistikas katedra 

                                 Laika periods 

 
1995-1996 

    Profesija vai ieľemamais amats Preses sekretāre 

            Darba vietas nosaukums SIA „PICCA TV‖ 

                                 Laika periods 

 
1989-1992 

    Profesija vai ieľemamais amats Bibliotekāre 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes bibliotēka 

                                 Laika periods 

 
1985-1986 

    Profesija vai ieľemamais amats Laborante 

            Darba vietas nosaukums Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte 

Izglītība  

Laika periods 2002-  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktorante 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1996-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds filoloģijā 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1984-1989 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ţurnāliste 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

 

Prasmes 
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Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  teicami teicami teicami 

vācu  labi labi labi 

angļu  vidēji vidēji vidēji 

                                             

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

          LZP un citu valsts finansēto     

pētījumu projektu, programmu             

dalībnieks vai vadītājs 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē 

 

 

 

 

 

 

LU pētniecības projekts „Politikas diskurss Latvijā: aktori, dienas kārtība, 

kultūra‖. Nr.2005/LU-14 

LU pētniecības projekts „Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā‖. 

Nr.2006/2-229725 

Valsts pētījumu programma „Letonika‖, apakšprogramma „Valoda un vide‖ 

no 2005-2008 

 

 

raksti  recenzētos izdevumos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

populārzinātniskas publikācijas 

 

 

"Valodas norma ţurnālistikā" Vārds 2001 (Daugavpils PU rakstu krājums); 

"Okazionālismu izmantojums N. Naumaľa publicistikā" Vārds un tā pētīšanas 

aspekti (2001  Liepājas PA); 

"Metafora publicistikas tekstos"  Vārds 2002 (Daugavpils PU rakstu krājums); 

"Leksiskie jauninājumi latviešu publicistikā" (tēzes) 2002. Pēterburgas VU 

Filoloģijas fakultātes XXXI zinātniskā  konference; 

"Demokratizācijas procesi valodā – leksiskie jauninājumi publicistikas stilā" 

2002. LU Raksti, 648. sējums, Zinātne 2002; 

"Retoriskās figūras latviešu presē 2000. un 2001.gadā"  Vārds un tā pētīšanas 

aspekti (2003  Liepājas PA); 

"Tautas mīklas - modernas atbildes laikraksta Diena pielikumā "Izklaide"" Vārds 

2003 (Daugavpils PU rakstu krājums); 

―Demokratizācijas procesi valodā – jaunais un tradicionālais dzimtās valodas 

mācīšanā ţurnālistiem‖ Viļľas universitātes rakstu krājums, 2004; 

―Verbālo izteiksmes līdzekļu izmantojums publikācijās par eirokomisāra amata 

kandidāti Ingrīdu Ūdri: sociolingvistiskais raksturojums‖ (2005  Liepājas PA); 

―2004.gada izglītības reformas atspoguļojums Latvijas presē‖ (2005 Linguistica 

Lettica‖); 

„Neskaidrības personvārdu locījumu formu lietošanā‖ VVA Konsultāciju daļas 

pieredze(kopā ar I.Pauniņu) krāj. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr1 R.: 

LU Akadēmiskais apgāds 2005; 

Latvijas preses valodas sociolingvistiskais raksturojums 3. atmodas laikā  (2007  

―Linguistica Lettica‖) 

 

„8.Saeimas deputāšu runu analīze: feministiskais aspekts‖ (2006  Liepājas PA). 

6. un 8. Saeimas deputātu sieviešu runu leksikostilistiskā stratēģija:   

sociolingvistiskais aspekts (projekts „Politikas diskurss Latvijā: aktori, dienas 

kārtība, kultūra‖)  

Daţi interpunkcijas problēmgadījumi (VVA Konsultāciju daļas pieredze (kopā 

ar I.Pauniņu) krāj. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr 2 Rīga : LU 

Akadēmiskais apgāds 2007. 

Ziľu ţanra raksturojums  interneta portālos (LU projekts ―Latviešu  valoda 

mūsdienu kultūras situācijā‖)  
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura  

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos.  

 

 

 

Piedalīšanās Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas rīkotajās konferencēs „Vārds un 

tā pētīšanas aspekti‖ regulāri  no 2000.gada; 

piedalīšanās Daugavpils Universitātes rīkotajās konferencēs „Vārds‖ no 1998. 

līdz 2003.gadam; 

piedalīšanās LU rīkotajās zinātniskajās  konferencēs, regulāri no 1998.gada; 

piedalīšanās Viļľas Universitātes rīkotajā konferencē „Aktuālais un 

problemātiskais svešvalodu un dzimtās valodas mācīšanā studentiem‖ 

2004.gadā 

 

 

 

 

Papildu informācija Rediģētie darbi: 

Daudzveidība: ţurnālistika un sabiedrība I daļa R.: LU Komunikācijas un 

ţurnālistikas katedra 1998. (98 lpp.) 

Daudzveidība II daļa  R.: LU Komunikācijas studiju nodaļa 2000. (99 lpp.) 

Latvijas mediju analīze III daļa R. LU Komunikācijas studiju nodaļa 2001. (162 

lpp.) 

Pilsoniskās sabiedrības  attīstība un sabiedrības integrācija Rīga: Komunikācijas 

studiju nodaļa 2002. (103 lpp.) 

Drošība. Metodiskie ieteikumi pamatskolai R.:ISEC 2004. (135 lpp.) 

Mācību priekšmetu programmas pamatskolai R.:ISEC 2005 (interneta adrese: 

http://isec.gov.lv) 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 
2008. gadā 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Liniľa Māra  

Adrese Vesetas iela 8 - 22, LV1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis 26548667   

E-pasts    maralin@inbox.lv  . 

Dzimšanas datums 10.09.1971 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2009.  - turpinu strādāt  

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

Galvenie pienākumi Aktiera meistarības un reţijas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums RSEBAA 

Laika periods 2009. – turpinu strādāt 

Profesija vai ieľemamais amats    Lektore  

Galvenie pienākumi Scenārija un reţijas mākslas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola „Turība‖ 

Laika periods 2008. - turpinu strādāt   

Profesija vai ieľemamais amats   Docētāja 

Galvenie pienākumi   runas mākslas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kultūras koledţa 

Laika periods 2008.    

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģe 

Galvenie pienākumi   Skatuves runas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Āgenskalna ģimnāzija 

Laika periods  2007. - turpinu strādāt 

 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Lekciju kurss animācijas procesi un reţija    

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Laika periods 2007.\2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Vieslektore 

Galvenie pienākumi Lekciju kurss skatuves runā 

Darba vietas nosaukums Klaipēdas Mākslas universitāte 

Laika periods   2006.- 2007.  

Profesija vai ieľemamais amats Pedagoģe 
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Galvenie pienākumi 
 

Darba vietas nosaukums 

 
Laika periods 

     Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 
 

  Digitālā TV, apmācības process TV diktoriem runas mākslā 

 

Ziľu aģentūra Leta 

 

 2006.- 2007. 

Pedagoģe 

Nodarbību process aktiera meistarībā 

    Marien Studio 
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Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

     Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

     Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

     Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

     Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

     Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 

 2005. - turpinu strādāt 

 Pedagoģe 

 Nodarbību process skatuves runā un aktiera meistarībā  

Radošā apvienība  Screen Vision,  

 

  2005.- turpinu strādāt. 

  Lektore 

    Nodarbību process skatuves runā un aktiera meistarībā  

  Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

 

  2000.  - turpinu strādāt 

  Pedagoģe 

  Nodarbību process skatuves runā, aktiermākslas studija 

  Studijteātris ‗Skatuve‖ 

 

2003.- 2004. 

Lektore 

 „Anšpēteri‖, lekciju kurss skatuves runā 

   Arodizglītības skola 

 

   2003. 

   Pedagoģe 

   Nnodarbību process runas mākslā 

   VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

 

   1999.- 2001. 

Lektore 

   Lekciju kurss runas mākslā 

   Biznesa augstskola ‗Turība‖ 

    

   1997. - 1999. 

   Skolotāja 

   Nodarbību process runas mākslā 

   Mācību centrs „Māriľa‖ 

 

   1994.-1996. 

   Reţisore 

   Raidījumu reţija  

  VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

    

   1992-2002. 

   Animatore, izpildmāksliniece, reţisore 

   Darbs ar animācijas filmām 

    Animācijas studija ‗Dauka‖ 

    

   1989-1991. 

   Ārpusklases darba organizatore 

  Skolēnu interešu izglītība 

    Rīgas 49.vidusskola 

 

   1989.1991. 

   Māksliniece noformētāja   

   Scenogrāfa darba 

   Neatkarīgais teātris ‗Kabata‖ 

 

Izglītība  
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Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Laika periods  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids  

1997.-2005. 

 Maģistra diploms 

 Humanitāro zinātľu maģistra grāds mākslās 

   Latvijas Kultūras akadēmija (Ekrāna un teātra mākslas                                                                                                                                                                            

katedra.)             

 

1992.-1996. 

  Bakalaura diploms 

  Mākslas bakalaura grāds, kino reţijas specialitāte 

  Latvijas Kultūras akadēmija (Ekrāna un teātra mākslas                                                                                                                                                           

   katedra.)            

Prasmes Datorprasmes – M Office un specializētas animācijas programmu 

datorprogrammas. 

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  labi labi gandrīz labi 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Latvijas vai starptautisko projektu 

un programmu ekspertu padomju, 

komisiju loceklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

 

 2007./2009.       

  Seminārs par skatuves runu Latvijas rajonu skolu skolotājiem Lielvārdē                        

2009.                                                                                                                                                                                                                                  

Irmas Kalniľas konsultāciju birojs – semināru vadība par        

  runas mākslu Hansabankas darbiniekiem, Dikļu pils darbiniekiem. 

   2008.  

   LNT raidījuma ―Vai esi gudrāks par piektklasnieku‖                    

   dalībnieku runas mākslas pedagoģe. 

   2007. 

   Semināra vadība „Runas māksla‖ - Studentu korporācijām  

   2006.,2007.                                                                                    

   Semināri par runas mākslas specifiku ―Ernest & Young‖ darbiniekiem 

   2007./ 2008 

   11.Studentu koorpurāciju teātra festivāla ţūrijas komisijas     

   priekšsēdētāja, ţūrijas locekle. 

   2007./ 2008.  

    Seminārs Daugavpilī Latvijas un Lietuvas kultūras darbiniekiem par    

    animācijas tehnoloģijām –―Jauniešu  iesaistīšana kultūras vērtību    

    apgūšanā un radīšanā ar modreno tehnoloģiju palīdzību‖, 

    Kurzemes un Zemgales rajona skolēnu daiļrunas konkursa   

    „Zvirbulis 2007‖, „Zvirbulis 2008.― ţūrijas komisijas                                     

    Priekšsēdētāja 

    2007. 

    Zemgales un Kurzemes rajona skolu teātra festivāla ţūrijas   

    komisijas priekšsēdētāja 

    2006.   

    Seminārs Daugavpils skolu literatūras skolotājiem par    

    skatuves runu.     

 

 
20.01.2010. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Matule Guna  

Adrese Zaubes 1, LV- 1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 29409252 

E-pasts gunamatule@inbox.lv 

Dzimšanas datums    17.06.1955. 

Darba pieredze 

Laika periods 

   Profesija vai ieľemamais amats 

               Darba vietas nosaukums 

 

2008. 

Docente 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

Laika periods 2003- 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

Laika periods 2005-2007 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas „Uzľēmējdarbības vadība‖ direktore 

Darba vietas nosaukums SPPA 

Laika periods 2000-2006 

Profesija vai ieľemamais amats izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums SIA „Līguna‖ 

Laika periods 1994- 

Profesija vai ieľemamais amats komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums Valsts valodas pārbaude 

Laika periods 2004-2005 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Biznesa skola „Nimfa‖ 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Juridiskā koledţa 

Laika periods 1995-1998 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1991-1999 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1978-1990 

Profesija vai ieľemamais amats zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums Izglītības Ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts 
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Izglītība  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts sociālo zinātľu doktora grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1985-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts Sociālo zinātľu kandidāta grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Minskas Universitāte, aspirantūra 

Laika periods 1973-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirta filozofa-pasniedzēja   kvalifikācija, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Franču licejs 

Papildus izglītība, kursi 

 

 
    2005. IM Sertifikāts Valsts valodas pārbaudē (pēc kursu 

pabeigšanas) 

2003.  LU, Sertifikāts, Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas 

un prakse 

   1999-2000   B/A „Turība‖, „Mazā uzņēmuma vadītājs” 

 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  teicami teicami labi 

franču  labi labi viduvēji 

angļu  Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

Rīga, SPPA, 2006. Eiropas kolokvijs starpkultūru komunikācijā, 

„Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija‖, referāts ―Latviešu 

valodas pozīcijas izpēte multikulturālā vidē‖ un publikācija    
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

 

Aktualizēts: 

Rīga, Juridiskā koledţa, 2006. Docētāju un vieslektoru  konference 

„Aktuālas tiesību, komerczinību un personālvadības problēmas‖, 

referāts „Aiziešanas no darba psiholoģiskie un ētiskie aspekti‖ un 

publikācija 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati 020155-13124 

 Uzvārds / Vārds Mirlins Aleksandrs  

Adrese Kuldīgas iela 21, LV-2010, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 7754889 Mobilais tālrunis 29243083 

E-pasts mirlins@lanet.lv 

Dzimšanas datums 1955. gada 2.janvāris 

Darba pieredze  

Laika periods 2002. – patlaban 

Profesija vai ieľemamais amats Rīkotājdirektors 

Galvenie pienākumi Uzľēmuma stratēģiskā vadība, sabiedrisko attiecību projektu 

stratēģiskais konsultants un vadītājs 

Darba vietas nosaukums Komunikoloģisko pētījumu centrs 

Laika periods 1990. – 2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Docētie kursi: „Sabiedrisko attiecību praktikums‖, „TV 

ţurnālistika‖, „Sabiedriskās attiecības kā komunikācija‖, 

„Personāla komunikācija‖. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1997. – 1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Ministra padomnieks 

Galvenie pienākumi Konsultācijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā 

Darba vietas nosaukums LR Iekšlietu ministrija 

Laika periods 1994. – 1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Konsultants 

Galvenie pienākumi Konsultācijas sabiedrības informēšanas jomā 

Darba vietas nosaukums Valdības sabiedriskās informācijas programmas ―Saikne ar 

pilsoni‖ 

Laika periods 1994. – 1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Ministra padomnieks 

Galvenie pienākumi Konsultācijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā 

Darba vietas nosaukums LR Valsts reformu ministrija 

Laika periods 1993. – 2000. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors 

Galvenie pienākumi Televīzijas vadība 

Darba vietas nosaukums Televīzijas kanāls ―TV Rīga‖ 

Laika periods 1990. – 1992. 

Profesija vai ieľemamais amats Preses centra vadītājs 

Galvenie pienākumi Darbs ar medijiem, preses centra vadība 

Darba vietas nosaukums LR Augstākā Padome 
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Laika periods 1988. – 1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Izdevējs, redaktors 

Galvenie pienākumi Izdevēja darbs, redaktora darbs 

Darba vietas nosaukums Avīze ―Segodľa Latvija‖ 

Laika periods 1986. – 1990. 

Profesija vai ieľemamais amats „Panorāmas‖ redaktors 

Galvenie pienākumi Ziľu programmas producēšana, vadīšana 

Darba vietas nosaukums Latvijas TV  

Laika periods 1981. – 1983. 

Profesija vai ieľemamais amats Redaktors 

Galvenie pienākumi Reklāmas veidošana 

Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūra ―Latvtorgreklama‖ 

Laika periods 1975. – 1986. 

Profesija vai ieľemamais amats Ţurnālists 

Galvenie pienākumi Redaktora un autora darbs 

Darba vietas nosaukums Avīze ―Sovetskaja molodzjeţ‖ 

Izglītība  

Laika periods 1995. – 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu maģistra grāds Komunikācijas zinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Telekomunikācijas skolas mācību programma 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Ohaijo Universitāte, ASV 

Laika periods 1987. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Televīzijas programmas producents 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Televīziju un televīzijas tehnikas institūta mācību programma. 

Maskavā, Krievija 

Laika periods 1974. – 1979. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ţurnālista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes 

Dzimtā valoda Krievu val. 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu valoda  teicami teicami labi 

Angļu valoda  labi labi labi 
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Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Nozīmīgākie projekti: 

 Valdības programmas ―Saikne ar pilsoni‖ vairāku informatīvu 

projektu stratēģiskais konsultants (1994. – 1996.);  

 dokumentālās filmas ―102 ligzdas Latvijā‖ un ―Taurupē viss 

kā Latvijā‖ (studija AVE, reţisors Ansis Epners) pēc Pašvaldību 

lietu pārvaldes pasūtījuma (1999.) – scenārija autors 

 LR Centrālās vēlēšanu komisijas komunikatīvā platforma 

Projekts “Zinu. Uzticos. Balsoju.” (1999.) – projekta vadītājs 

 ―Valsts atbalsta programma iedzīvotāju nodrošināšanai ar 

informāciju par administratīvi teritoriālās reformas un citu procesu 

norisi pašvaldībās‖ pēc Pašvaldību lietu pārvaldes pasūtījuma 

(1999.) - projekta vadītājs 

 ―Jūrmalas pilsētas domes iekšējā un ārējā komunikācija. 

Situācijas analīze un stratēģija.‖ (2000.) – stratēģiskais 

konsultants 

 Informatīvi dokumentālo radio raidījumu cikla par 

administratīvi teritoriālo reformu sagatavošana un pārraidīšana 

reģionālajā radio pēc Pašvaldību lietu pārvaldes pasūtījuma 

(2002.) – projekta vadītājs 

 Informatīvā programma Olaines pagasta iedzīvotāju un 

pagasta deputātu nodrošināšanai ar patiesu informāciju par visiem 

aspektiem, kas saistīti ar bīstamo atkritumu poligona vietas izvēli 

pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pasūtījuma (2002.) – projekta vadītājs 

 Sabiedrības viedokļa pētījums par vides infrastruktūras 

sakārtošanas sociāli ekonomiskajiem un vides kvalitātes 

nosacījumiem sekmīgai ISPA projektu realizācijai Latvijā pēc 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma 

(2002.) – projekta vadītājs 

 Latvijas Nevalstisko organizāciju centra apmācības 

programma ―NVO līderiem‖ (1997.) – kursa ―Sabiedrisko 

attiecības‖ izveidotājs un pasniedzējs 

 Eiropas Padomes programmas ―Confidence building measure‖ 

ietvaros finansētais televīzijas raidījums ―Mēs – Мы‖ (1998.) – 

projekta īstenotājs 

 Konsultāciju sniegšana par stratēģijas ―Ekonomikas 

ministrijas informācijas menedţments‖ un aktivitāšu plāna izstrādi 

(2004.) 

No 2002. gada projektu vadītājs / stratēģiskais konsultants 

vairākām SIA ―Komunikoloģisko pētījumu centrs‖ veiktajām 

sabiedrisko attiecību kampaľām un projektiem pēc Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Vides ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, LR Saeimas, Centrālās vēlēšanu 

komisijas, Rīgas Domes, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, 

Pasaules bankas pasūtījuma 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

Informācijas operācijas metakomunikatīvais faktors – 

komunikatīvas intences intensifikācija.  – Grām.: Latvijas 

Universitātes raksti, 648. sēj., Komunikācija: Kultūra, 

sabiedrība, mediji. - Brikše, Inta (red.), Rīga: Zinātne, 

2002. 99.-107. lpp. 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

"Sociālā komunikācija", starptautiska konference, Boconi 

Universitāte, Milāna, Itālija, 2000.gada 27.-29.septenbris, 

referāts ―Sociālā informācija kā valsts pārvaldes 

instruments Latvijā 90.gadu beigās‖ 

―Paplašināšanās: preses brīvība un ţurnālistu tiesības‖, 

konference, Eiropas Ţurnālistu federācija, Brisele, Beļģija, 

referāts ―Lielākie izaicinājumi ţurnālistu savienībai, pildot 

profesionālo un sociālo lomu neatkarīgas ţurnālistikas 

veicināšanā‖ 

Latvijas Universitātes 60.zinātniskā konference, Sociālo 

zinātľu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas sekcija, 

2002.gada 7.februāris, referāts ―Informācijas operācijas 

metakomunikatīvais faktors – komunikatīvas intences 

intensifikācija‖ 

Aktualizēts: 20.03.2009. 
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   Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

Uzvārds/Vārds  Muraškovskis Jūlijs  

Adrese  Skuju ielā, 1 – 67, Rīga, LV-1015, Latvija 

       Mobilais tālrunis 29278972  

E-pasts julijsmur@inbox.ru 

Dzimšanas datums 07.07.1952 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2002 - ... 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes loceklis 

Galvenie pienākumi Konsultatīva darbība 

Darba vietas nosaukums 

 
                            

                                Laika periods 
Profesija vai ieľemamais amats 

                      Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

                                Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

                      Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

SIA firma „Traps‖. 

 

 

  2002 - ... 

Stundu pasniedzējs 

Priekšmeti: ―Reklāmas veidošanas paľēmieni‖, ―Publiskās uzstāšanas 

tehnika‖; „Mākslas sistēmu attīstības teorija‖; „Radošās iztēles attīstība‖. 

SPPA 

 

 

1996 – 2002 

Stundu pasniedzējs 

Lekcijas un semināri priekšmetos: ―Reklāmas veidošanas paľēmieni‖, 

―Publiskās uzstāšanās tehnika‖ 

Jelgavas, Kuldīgas, Rīgas rajona PIC; LLA; STA, 

 

 

Laika periods 1996 – 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Konsultants 

Galvenie pienākumi Konsultatīva darbība 

Darba vietas nosaukums Centrālā vēlēšanu komisija 

 

Laika periods 

 

1996 

Profesija vai ieľemamais amats Ministra padomnieks par sakariem ar sabiedrību 

Galvenie pienākumi Konsultatīva darbība 

Darba vietas nosaukums Ekonomikas ministrija 

 

Laika periods 

 

1988 – 1996 

Profesija vai ieľemamais amats Individuālā konsultatīvā darbība 

 

Laika periods 

 

1986 - 1988 

Profesija vai ieľemamais amats TRIZ un FVA vecākais pasniedzējs. 
Galvenie pienākumi Semināru vadīšana 

Darba vietas nosaukums RKC ―Vozroţdenije‖ 

                                

                                Laika periods 

 

1984 - 1986 

    Profesija vai ieľemamais amats Vecākais inţeniers. 

                      Galvenie pienākumi Funkcionāli-vērtības analīze 

               Darba vietas nosaukums Rūpnīca ―Jelgavseļmaš‖ 

                                 

                                Laika periods 
 

1981 - 1984 

    Profesija vai ieľemamais amats Meistars, pasniedzējs 

                       Galvenie pienākumi Pasniedzēja darbība 
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                Darba vietas nosaukums 45. Jelgavas profesionāli-tehniskā skola 

 

                                 Laika periods 1975 - 1981 

    Profesija vai ieľemamais amats Inţenieris 

                       Galvenie pienākumi Tehniskā uzraudzība 

                Darba vietas nosaukums Harkovas specializētā pārvalde 

 

                                       Izglītība  1969-1975  

 diploms A-I № 991320, 28.02.1975., inţeniers ķīmiķis-tehnologs, 

 Harkovas politehniskais institūts 

  

  1959-1969 

 atestāts Г № 167279, 25.06.1969. 

 Harkovas 70. vidusskola 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu, ukraiľu 

Citas valodas Latviešu, esperanto 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  teicami teicami teicami 
Ukraiņu  teicami teicami teicami 
Latviešu  teicami teicami teicami 

Esperanto  teicami teicami teicami 
  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

populārzinātniskas publikācijas 

 

 

 

Мурашковский Ю.С. Алгоритм синтеза творческих задач // Школьные 

технологии, 2001, N 1, с.[175]-179. 

Мурашковский Ю.С. В лабиринтах культур // Школьные технологии, 2001, 

N 3, с.[227]-232. 

Мурашковский Ю. Исследования и исследователи // Научно-практическая 

конференция «Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов 

и исследователей ТРИЗ» : тезисы докладов. Перозаводск, 2003, с.181-183. 

Мурашковский Ю.С. «Конструктор» для сюжетов, или история 

«Капитанской дочки» : (переработ. и сокращ. глава из кн. // Школьные 

технологии, 2001, N 2, с.160-163. 

Мурашковский Ю. Ошибка Киплинга : [о противоречиях между разными 

культурами] // ТРИЗ-профи: эффективные решения, 2005, с.88-90. 

Мурашковский Ю. Приподнимем занавес за краешек... [о закономерностях 

ТРИЗ в сфере искусства] // Top-Manager, 2004, с.100-103. 

Мурашковский Ю.С. Развитие научных представлений и качеств 

талантливого мышления // Журнал ТРИЗ, 2005, N 1, с.19-20. 

Мурашковский Ю., Мурашковска И. Я зажег в своем сердце огонь... : [о 

жизни и деятельности Василия Ерошенко] // ТРИЗ-профи: эффективные 

решения, 2005, с.50-53. 

Мурашковский Ю.С. Биография искусств. Ч.1. Петрозаводск : 

Скандинавия, 2007. 234 с. : ил. ; Ч.2. Петрозаводск : Скандинавия, 2007. 

316 с. : ил. 

Saľemtie patenti un licences  
TRIZ Meistars, diploms Nr. 36 
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs. 

Научно-практическая конференция «Развитие системы подготовки 

преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ» : тезисы 

докладов. Петрозаводск, 2003. 

 
TRIZ-Summit-2005. Комарово - Санкт-Петербург.  

 

TRIZ-Summit-2006. Санкт-Петербург.  

 

TRIZ-Summit-2007. Москва 

 
 

Papildu informācija Piedalīšanās Krievijas Federācijas valsts Domes, Ukrainas Augstākās Radas, 

Petrozavodskas pilsētas (Karēlija) mēra reklāmas kampaľu izstrādē un 

realizācijā, četru pašvaldības un LR Saeimas vēlēšanu konsultācijas, Latvijas 

firmu konsultēšana.  

Aktualizēts: 20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Pavlovskis Valdis 

Adrese Zemgales 6, Brankas, Cenu pag. Ozolnieku nov. Jelgavas raj. 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29404202 

E-pasts v.pavlovskis@inbox.lv 

Dzimšanas datums 19.12. 1959 

Darba pieredze  

  

Laika periods 16.02.2006 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Direktors  

Galvenie pienākumi Daţādu pasākumu producēšana. ( Radio raidījumi- Meţa Ziľas, 

Dabas kalendārs, Rīgas ziľas, TV videoklipi, reklāmas, klientu 

dienas un izklaides pasākumi. uzľēmumiem 

Darba vietas nosaukums SIA S.P. 

Laika periods 12.01.2000 - 01. 02.2008 

Profesija vai ieľemamais amats Radošais redaktors, Reklāmas daļas konsultantu koordinators 

Galvenie pienākumi Reklāmas akciju, un daţādu raidījumu ideju radīšana Latvijas 

Radio2 programmā (Muzikālā Banka, Trīs lietas, Rīgas Ziľas, 

Aldara dziesmu aptauja, LR2 10 un 13 gadu jubileja u.c.) 

Darba vietas nosaukums Latvijas Radio 

Laika periods 1.09.2005 - 16.02.2006 

 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors  

Galvenie pienākumi Brīvdabas mūzikla „Vella Kalpi‖ reţisors, M.Vilcānes jubilejas 

koncerta „Karalienes balle‖reţisors un mākslinieciskais 

producents. 

Darba vietas nosaukums SIA IPA7 

Izglītība  

  

Laika periods 1983 - 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Teātru un kino reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas, Kultūras un mākslas 

zinātľu fakultātes, teātra nodaļas , aktieru un reţijas katedra 

Laika periods 1996 - 1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Videoklipu reţisors 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Dānijas kinomotogrāfijas  institūta kursi 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami teicami labi 

  

  

Papildu informācija  

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati 
 

 Uzvārds / Vārds Pēce Rasa  

Adrese Melnsila iela 24-19, LV-1046, Rīga, Latvija 

Tālrunis 29103689 Mobilais tālrunis 29103689 

E-pasts rasa@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latviete 
  

Dzimšanas datums 28.07.19971 
  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

2001-šobrīd  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, Ekonomikas un finanšu katedrā  

Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, grāmatvedība un finanses, 

vadības grāmatvedība vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meţa iela 1a, Rīga 

Nozare Izglītība 
  

1998-2001  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore, Grāmatvedības katedrā 

Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, nodokļi 

vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Izglītība 

1994-1998  

Profesija vai ieľemamais amats Mācību daļas metodiķe, asistente grāmatvedības katedrā 

Galvenie pienākumi Mācību procesa plānošana, amatu apvienošanas kārtībā lekciju kursu - grāmatvedība, 

finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Izglītība 

Izglītība  
  

1995-1997  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolas diploms, uzľēmējdarbības vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Augstskola SIA „Turības mācību centrs, studiju programma „Uzľēmējdarbības 

vadība‖ 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

398 

 

 

Curriculum Vitae 
LINDA PIUSA 

 

Putnu iela 14-30, Rīga, LV-1058 

Mob. 26437067, E-pasts: lpiusa@inbox.lv 

 

DZIMŠANAS DATI  
 1974.gada 29.janvāris 

 

PILSONĪBA   
 Latvijas Republikas 

 

IZGLĪTĪBA  
 

2002- Juridisko zinātľu doktora disertācijas izstrāde par tēmu „Ārvalstu 

investīciju strīdu risināšanas mehānismi Latvijas Republikas 

noslēgtajos divpusējos līgumos „Par ārvalstu ieguldījumu veicināšanu 

un aizsardzību‖‖ 

 

1999-2001 Indiānas Universitāte, Valsts un vides politikas skola  

Mağistra grāds valsts pārvaldē, MPA 

 

1997-1999 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Mağistra 

grāds Sabiedrības vadībā, M.sc. 

   

   

  

1993 – 1997  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Jurista kvalifikācija, Dipl. iur. 

 

DARBA PIEREDZE 
 

2007 -   

 Zvērinātu advokātu birojs „RSP un Partneri (Rödl & Partner)” 

   

  

 Vecākā juriste 

2007 -    

  

 Vidzemes augstskola 
   

  

 Lektore 

   

  

 (docētais kurs: publiskās pārvaldes tiesības) 

 

2005 -   

  

 Latvijas Policijas akadēmija 

   

  

 Docente 

   

  

mailto:lpiusa@inbox.lv
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 (docētie kursi: administratīvās tiesības un process,   

   

  salīdzinošās administratīvās tiesības un process) 

 

2005.g. februāris – 2007.g. marts  Administratīvā rajona tiesa 

   

  

 Tiesnese 

 

2004.gada septembris –  

2005.gada februāris   

 Administratīvā rajona tiesa  
   

 Tiesneša amata kandidāte 

 

2003 -2004  

 Ventspils Augstskola 
   

  

 Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne 

 

Maijs – Septembris 2003ANO Attīstības programma un Tieslietu ministrija, projekts LAT/01/004 

“Atbalsts tiesu sistēmai” 
   

  

 Eksperte 

 

2001 -    

  

 Ventspils Augstskola 
Lektore 

 

Docētie kursi: Darba tiesības un darba aizsardzība (maģistra 

programma), privāttiesības (bakalaura programma), 

civilprocesa pamati (bakalaura programma), publiskās tiesības 

(bakalaura programma) un starptautiskās privāttiesības 

(bakalaura programma). 

 

2000.g. vasara LR Vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs 

Interne 

 

1998 – 1999   

  Vērtspapīru tirgus komisija 

      Juriste 

 

1996 – 1998     A/S Aizkraukles Bankas Rīgas filiāle 

      Juriste 

 

PIEŠĶĪRUMI 

Maijs – Jūnijs 2005Van Calker stipendija pētniecība darbam Lozannas universitātē (Šveice) 

Aprīlis - Decembris 2002 DAAD stipendija pētniecības darbam Christian-Albrechts Universitātē Ķīlē (Vācija) 

1999 – 2001ASV senatora Edmunda S. Maskija stipendija mağistratūras studijām ASV 

 

PUBLIKĀCIJAS 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

400 

 

 Investor-State Dispute Settlement Methods in Bilateral Investment Treaties of Latvia. // In: Selected 

Proceedings of 7th International Scientific Conference „Property, Encumbrances on Property: 

Problems, Solutions and Opportunities‖, June 2, 2006, School of Business Administration Turība, Riga. 

 

 The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties (BITs) of Latvia. // In: M. 

Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.) Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 

Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 

2006, p. 539, pp. 219-234. 

 

 Arbitration of Public Law Disputes, in Particular Investment Disputes. // In: A. Trunk, A. Nuutila, V. 

Nekrosius (Hrsg.) Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer Streitsbeilegung: 

Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p.162, 

pp.125-131. 

 

 Regulation of Foreign Direct Investment in Latvia: Law and Policy. // In: Selected Proceedings of 

International Scientific Conference, January 31-February 1, 2003, Ventspils 

 

 Tiesiskie mehānismi ārvalstu ieguldījumu plūsmas regulēšanai.// Likums un Tiesības, Marts, 2003. 

 

 Ārvalstu ieguldījumu tiesiskā regulējuma attīstības vēsture.//Likums un Tiesības, Oktobris, 2002. 

 

 Brīvā tirgus spēles noteikumi.//Diena (Nr.204) 1. septembris, 2000  

 

VALODAS  Latviešu, angļu, krievu – brīvi, vācu - pamatzināšanas 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Redlihs Jānis 

Adrese 
Rīga, Meţa iela 3, LV-1048 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1956.g 15.aprīlī 

Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

2010. līdz šim brīdim 

Docētājs 

Akadēmiskais darbs televīzijas operatora, reţisora un montāţista 

specializācijā 

Rīgas Starptautiskā biznesa ekeonomikas un sadministrācijas 

augstskola 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

2008 līdz šim brīdim 

Docētājs 

Audiovizuālās mākslas studiju kursa pasniedzējs 

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

Laika periods 2006 - 2008 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors, vadītājs, operators 

Galvenie pienākumi Kultūras programma ―Projekts CILVĒKS‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Autors videofilmām „Komponists Andris Dzenītis‖, ‖Dzejnieks 

Aivars Eipurs‖, „Mākslinieks Gints Gabrāns‖, „Kino 

mākslinieks Jurģis Krāsons ‖ , ‖Operators Aivars Kalniľš ‖ 

Darba vietas nosaukums  

Laika periods 2006 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Autors filmai par mākslas forumu „Baltā nakts‖ Rīgā 

Laika periods 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Autors videofilmām „Gleznotājs Raimonds Līcītis; ‖Horeogrāfe 

Olga Ţitluhina‖, ‖Komponists Juris Ābols‖, ‖Videomāksliniece 

Katrīna Neiburga‖ 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un video dejas izrādei „TEC-1‖, kopā ar šveiciešu 
horeogrāfi K.Vutrihu 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un video dejas izrādei „Ūdens‖ Rīgas Domes baseinā 

kopā ar horeogrāfi O.Ţitluhinu 
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Laika periods 

 

2005 

Profesija vai ieľemamais amats Organizators  

Darba vietas nosaukums Videomākslas festivāsa ‖Ūdensgabali 05‖ 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors muzikālajai izrādei „Biļete turp un atpakaļ‖ 

Laika periods 2003 - 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors, vadītājs, operators kultūras programmai „Kūlenis‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors mūzikas un dejas projektam „Akmens čuksti‖ 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors mūzikas un dejas projektam „Es nāku no Gaismas‖ 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors izrādei A.Ţarī ‖Ibī Karalis‖ 

Darba vietas nosaukums  

Laika periods 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors videodejai ‖Dejas ar Zemi un Ūdeni‖ 

Laika periods 2000-2002 

Profesija vai ieľemamais amats Teātra studijas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Franču licejs 

Laika periods 1998 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un vadītājs raidījumam „Pārsēšanās‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1998 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Studijas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Neatkarīgais teātris „Kabata‖ 

Laika periods 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors izrādei E.Olbi „Notikums zvēru dārzā‖ 

Darba vietas nosaukums Neatkarīgais teātris „Kabata‖ 

Laika periods 1990 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors TV seriālam A.Niedra „Līduma dūmos‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1986 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors TV uzvedumam Dţ.Selindţers „Franija un Zuijs‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1984 

Profesija vai ieľemamais amats Operators TV uzvedumam N.Dumbadze „Mūţības likums‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 
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Izglītība  

Laika periods 1984 - 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība 

Teātra reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Specializācijas jomas Televīzijas reţisors, operators 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

20.01.2010. 
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aija Rubene 

Personas kods 080853-10418 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese  Sesku iela 67-74, LV-1082, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 7591774 Mobilais tālrunis +371 29555213 

Fakss  

E-pasts rubene@oto.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums sievešu 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001. - š.d.   

Profesija vai ieľemamais amats   Valodu katedras lektore, studiju programma „Biznesa komunikācijas ― 

Darba vietas nosaukums    Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 

 

Laika periods 1999. – 2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Valodu katedras lektore amatu apvienošanas kartībā, studiju programma „Biznesa 

komunikācijas ― 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 

 

Laika periods 1994. – 2001. 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas pasniedzēja, cikla metodiskās komisijas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tirdzniecības tehnikums 

 

Laika periods 1991. – 1994. 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas 90. vidusskola 

 

Laika periods 1988. – 1993. 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Firma „Sano‖ 

 

Laika periods 1987. – 1990. 

Profesija vai ieľemamais amats angļu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Firma „IF‖ 
  

  

  

Izglītība 
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Laika periods 1976. – 1981. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms /  filologs, angļu valodas un literatūras pasniedzēja 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte 

 

Laika periods 2000. – 2001. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrantūras studiju programma „Vispārējā un sociālā psiholoģija‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas institūts 

 

Laika periods 2008. 22.-23. augusts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts/ Angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides 

programmas (A2) 

„Language Learning and Acqusition: Sharing Experiences‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

LAVSA un IATEFL 

Laika periods 2007., augusts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides 

programma (A2) 

„Evaluating Successful Practices‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

LAVSA un IATEFL 

Laika periods 2007. 26.05 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Svešvalodas apmācības alternatīvas metodes. Lektors: prof. A. 

Berdičevskis, Austrija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

Laika periods 2006., oktobris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Case Teaching workshop with Randy Kudar Ph.D. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Rīgas Biznesa skola, RTU 

 

Laika periods 2006., augusts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / 5. Baltijas IATEFL un LAVSA konference ―Exploring the 

Relationship: Learning, Teaching and Assessment‖ 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

IATEFL un LAVSA 

Laika periods 2006., marts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / International Certificate Conference Annual Conference 2006 ―Quality 

Assurance in Foreign Language Teaching‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Valodu mācību centrs 

 

Laika periods 2006. 23.-27.01 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Angļu valodas speciāliem mērķiem mācīšanas metodika 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

LU Moderno valodu fakultāte, Britu padome 
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Laika periods 2005. 26.11 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts  / Starptautiskajā konference „Eiropas valodu portfelis starptautiskajā 

apritē un  Latvijā‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Valodu mācību centrs 

 

Laika periods 2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Starptautiskajā konference „Valoda starpkultūru komunikācijā‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ventspils Augstskola 

 

Laika periods 2001. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Semināri (ELT) „Mācību metodikas pilnveidošana‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Britu padome, Izglītības un Zinātnes ministrija 

 

Laika periods 2000. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Semināri (ELT) „Mācību metodikas pilnveidošana‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Britu padome, Izglītības un Zinātnes ministrija 

 

Laika periods 1999. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

ES PHARE BERIL 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Izglītības un Zinātnes ministrija 

 

Laika periods 1998. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Profesionālās Izglītības Centra semināri komercizglītības programmā 

„Lietišķā angļu valoda‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ziemeļvalstu padome, Baltijas valstu Izglītības un Zinātnes ministrija 

 

  

Laika periods 1997. – 1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Seminārs „Latvijas Dānijas Biznesa izglītības kopprojekts‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Izglītības un Zinātnes ministrija, Profesionālās Izglītības Centrs 

 

Laika periods 1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Seminārs „General English un Business English‖ 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Britu padome, RSEBAA, MANCAT 

 

Laika periods 1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pieredzes apmaiľa PHARE programmas ietvaros Dānijā, Bronderslēvē 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Izglītības un Zinātnes ministrija, Bronderslēves dome 
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Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Angļu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda  v   v   v   

Krievu valoda  v   v   v   

Citas prasmes PC lietotājs 

  

                                   Aktualizēts: 2009.g. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Rudēvica Kristīne 

Adrese Rīgas iela 2-3, Ikšķile, Latvija, LV-5052 

Tālrunis 27072874 Mobilais tālrunis  

E-pasts Kristine.rudevica@tvnet.lv 

Dzimšanas datums 18.03.1978 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Stiliste 

Darba vietas nosaukums Pašnodarbinātā  

Laika periods 1999 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Veikala vadītāja asistente 

Darba vietas nosaukums „Rimi latvija‖, veikals „Ezerkrasts‖ Liepājā 

Laika periods 1998 – 1999 

Profesija vai ieľemamais amats Transporta loģistikas speciālista asistents 

Darba vietas nosaukums Liepājas osta LM 

Izglītība  

  

Laika periods 2007 - 2008 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

K.Bogomolova imidţa skola 

Laika periods 2005 - 2008 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

B.Mageles Starptautiskā stilistu skola 

Laika periods 1998 - 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Transports un loģistika 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

RTU SESMI Liepājas filiāle 

Laika periods 1994 – 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Transporta pārvadājumu tirgzinis 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
RTU MZTK Liepājas filiāle 

mailto:Kristine.rudevica@tvnet.lv
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Kursi  

   Make-up kursi Parīze 2007 

Specializācijas jomas Skaistumkopšana, kosmetoloģija, stils 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi labi labi 

Vācu valoda  labi  labi labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

  

Apbalvojumi 2007 – Baltic Beaty – body art, stilistu asociācijas specbalva 

„Interesantākā tēla risinājums‖ 

2006 – Baltic Beauty – stilistu asociācijas specbalva 

„Interesantākā tēla risinājums‖ 

Papildu informācija B – kategorijas autovadītājas apliecība 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ščepins Vladislavs 

Adrese Sergya Eisensteina iela 8 

« M.Gorkija Kinostudija » (Gorky Film studio),Of. 323,  

Maskava,  Krievija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis + 79037780590 

E-pasts vlad.shchepin@gmail.com 

Dzimšanas datums 1967.g  Baku, Azerbeidţana 

Darba pieredze 

 
Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 
2007 – līdz šim brīdim 

 

Vadošais producents un kreatīvais direktors  

 

Audiovizuālu projektu veidošana 

 

Producentu kompānija „Pilotaţ – Cinema Studio‖ 

Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

2007 – 2009 

 

Reţisors un mūzikas producents 

 

Dokumentāla kino veidošana 

 

Dokumentāla filmas «Inventurers: Coral Castle» and «Alexandre 

Siemel: To kill or to Die» (for Latvia); «Manas» (for Kirgizia); 

 

Laika periods 2005-2009 

Profesija vai ieľemamais amats Producents 

  

Galvenie pienākumi Istādes veidošana un organizēšana 

Darba vietas nosaukums Starptautiska izstāde PackShot-Eskino International Exhibition 

(Cinematographists Art Exhibition) Maskava, Parīze , Rīga  

Laika periods 1998 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Producents un mūzikas producents daudzām īsfilmām un reklāmas 

klipiem, kas piedalījušie un guvuši balvas starptautiskos festivālos 

  

Laika periods   1996-1998 

Profesija vai ieľemamais amats Finanšu menedţeris  kompānijā «Ogilvy & Mather AA» (Krievija). 

Global Clients (Ford, IBM, Seagram etc.)  

 

Laika periods 

 
2005 – līdz šim brīdim 
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Profesija vai ieľemamais amats Lektors Maskavas Valsts Poligrāfijas institūtā (Moscow State 

University of Poligraphia); Maskavas Valsts Starptautisko 

Attiecību Institūtā (MGIMO); Dievidu Albertas Tehnoloģiju 

institūtā (SAIT) 

 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks, bakalaura un maģistra darbu vadītājs 

Viskrievijas Valsts Kinomatorgrāfijas VGIK (Russian Institute of 

Cinematography); 

 

Izglītība  

Laika periods 1984 - 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas zinātľu maģistrs  

 

Starptautiskā marketingaun reklāmas ekonomists  

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Maskavas Valsts Starptautisko Attiecību institūts (MGIMO)  

Specializācijas jomas Producents, Mūzikas producents 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Azerbeidţāľu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami labi labi 

krievu valoda  teicami teicami teicami 

  

  

Papildu informācija Publikācijas laikrakstā ―Advertiser‖ par menedţmenta, sabiedrisko 

attiecību, komunikāciju teorijas un prakses jautājumiem 

 

Superior grade for Final Thesis on Psycological aspects of 

Communication at MGIMO; 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

20.11.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Segliľš Uģis 

Adrese 
Brīvības iela 236 dz.28, Rīga, LV- 1039 

Tālrunis 67593348 Mobilais tālrunis 29215360 

E-pasts ugis_s@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1963. g. 5. aprīlī 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats TV scenāriju autors 

Darba vietas nosaukums LTV „Zvaigţľu kari‖, „Paulvīzija‖, LNT „Zvaigţľu lietus I‖ 

Laika periods 2006 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Gids, tūristu grupu vadītājs 

Darba vietas nosaukums „RSP‖, „FENIKSS‖ 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats TV programmu vērtētājs 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1999 – 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Moderators 

Darba vietas nosaukums LNT 

Laika periods 1995 – 1996 

Profesija vai ieľemamais amats Scenāriju līdzautors TV raidījumam „Jarānšovs‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1994 – 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Autors, ţurnālists, producents TV raidījumam „Uznāciens‖ 

Darba vietas nosaukums TV3 

Laika periods 1994 – 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Radioraidījuma „Trešais zvans‖ veidotājs 

Darba vietas nosaukums Radio „Skonto‖ 

Laika periods 1993 – 1994 

Profesija vai ieľemamais amats Scenāriju autors 

Galvenie pienākumi Scenāriju rakstīšana animācijas filmām 

Darba vietas nosaukums Studija „Dauka‖ 

Laika periods 1992 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Tulkotājs 
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Galvenie pienākumi Lugu tulkošana 

Darba vietas nosaukums Dailes teātris 

Laika periods 1992 – 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Scenāriju autors TV raidījumam „Miedziľš nāk‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods  1987 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Literārās daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Dailes teātris 

Laika periods 1984 -1987 

Profesija vai ieľemamais amats Redaktors Literatūras un mākslas raidījumu galvenās redakcijā 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1981 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Rakstu autors par teātri un TV laikrakstiem 

Publicētie darbi  

 1985 – pašlaik – lugas: ―Kaktiľš‖, ―Gabalu gabals‖, ―Kādas sēdes 

gulta‖, ―Trakts‖, ―Biezpiensieriľš, Pepsikola, Sērkociľš un Ola‖, 

―Mazais princis‖ 

Izglītība  

  

Laika periods 1981 – 1986 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ţurnālists 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātē Ţurnālistikas 

nodaļa 

Laika periods 1978 –  1980 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Tautas Kinoaktieru studija 

Specializācijas jomas TV scenārists, dramaturgs 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami teicami teicami 

krievu valoda 

franču valoda 

vācu valoda 

 teicami 

viduvēji 

viduvēji 

teicami 

apmierinoši 

viduvēji 

labi 

viduvēji 

viduvēji 

 

Aktualizēts: 

 

14..01.2010. 
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CURRICULUM VITAE 

Irina Sidorčuka 

 

Dzimusi : 1961.gada 6. februārī 

Mājas adrese : Bieziņa iela 7-98, Rīga, LV-1029 Latvija, tālr. 7406477 

Darba vietas adrese :Meţa iela 1, k-2, Rīga, LV-1048, Latvija, tālr. 7626600 

 

Izglītība un iegūtā   

kvalifikācija 1999  Angļu valodas intensīvie kursi pasniedzējiem (3 nedēļas)  

International House of English. Lielbritānija. 

1998 Angļu valodas intensīvie kursi (4 nedēļas). Lielbritānija, Kenta 

 1997 Tālākizglītības kursi angļu valodas pasniedzējiem sadarbībā ar  
Lielbritānijas  Newnham valodas centru. Rīga 

 1996 Angļu valodas efektīvais kurss (3 nedēļas), Starptautiskais angļu 
valodas centrs. Lielbritānija, Folkestone 

 1995 Angļu valodas kursi pasniedzējiem (3 nedēļas), Living Language 
Centre. Lielbritānija, Oksforda 

 1993 Latvijas Universitātes, Pedagoģijas katedra. 

Kalifikācija – pedagoģijas maģistrs. 

 1986 - 1984 Maskavas centrālais kvalifikācijas paaugstināšanas patentu 
institūts. Kvalifikācija: patentvedis 

 1983 - 1978 Kaļiningradas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, svešvalodu 

nodaļa. Kvalifikācija -  angļu valodas pasniedzēja, tulkotāja. 

   

Darba pieredze 2001 - š.d. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola (RSEBAA) studiju programmas ―Biznesa 

komunikācijas ― lektore  

 2001 - 1991 Angļu valodas un biznesa pasniedzēja. Rīgas Puškina licejs. 

 1991 - 1990 Konsultante un tulkotāja kooperatīvā ―Asbet‖. 

 1990 - 1983 Inţeniere, patentvedis (patentu eksperte), tulkotāja. Latvijas Valsts 

Plānu komitejas zinātľu informācijas institūts, patentu nodaļa.  

   

Valodas                                      

  

 

Angļu, latviešu– brīvi 

Krievu – dzimtā 

 

Starptautiskie    



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

415 

 

projekti 2000  

 

Starptautiskā konference ―Globālā pilsonība‖, praktiskā smināra 

sagatave ―Angļu valodas apmācība bilingvālā kasē‖. Edinburga, 

Skotija. 

 1998 Starptautiskā konference ―Angļu valodas apmācību jaunas 

metodikas‖, vieslektore aviācijas inţenieru institūtā. Itālija, Turina 

 1996 Starptautiskā konference ―Valoda, kultūra, komunikācija‖, 

praktiskā semināra sagatave ―Drāma kā stēšvalodu apmācības 

metode‖. Vācija, Ahena. 

 1994 Starptautiskā konference ―Valoda, kultūra, komunikācija‖, 

zinātniskā referāta deklamēšana ―Motivācija svešvalodu 

apmācībā‖. Dānija, Koldinga. 

 

 

Aktualizēts                    2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Šēnbergs Aldis 

Adrese 
Rīga, Meţa iela 3, LV-1048 

Tālrunis 29476881   

E-pasts  

Dzimšanas datums 1956.g.19.aprilī 

Darba pieredze  

Laika periods 2002 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Līdzīpašnieks un direktors 

Darba vietas nosaukums SIA "TV KINO SERVISS" 

Laika periods 2002 – pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Praktiskā darba kurss TV reţisora operatora kursam 

Darba vietas nosaukums Kultūras akadēmija 

Laika periods 1977 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats TV operators 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1990 - 1992 

Profesija vai ieľemamais amats Līdzīpašnieks, reklāmu scenārists, reţisors, operators 

Darba vietas nosaukums SIA "AKO-4" 

Laika periods 1980 - 1990 

Profesija vai ieľemamais amats Operators videofilmām "Solveiga Raja", "Diriģents Vasilijs 

Sinaiskis", "Atgriešanās" 

Darba vietas nosaukums  

Laika periods 1990 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Operators un montāţas reţisors videofilmā "Kanta 

kaps","Leģenda par Tīdemani" 

Darba vietas nosaukums  

Laika periods 1990 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un operators filmām "Latvijas ceļi", "Rīgas osta" 

Darba vietas nosaukums SIA F.R.M.A 

Laika periods 1990 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Gaismas konsultants TV studiju iekārtošanā 

Darba vietas nosaukums 1.Baltijas kanāls, LNT 

Laika periods 1990 - 2007 
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Profesija vai ieľemamais amats Operators – inscenētājs TV šoviem „Prāta banka‖ 

„Brīnumzeme‖, „Zelta ģimene‖, „Sapľi piepildās‖ 

Darba vietas nosaukums Daţādas televīzijas 

Laika periods 1990 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Vadošais operators TV iestudējumos un muzikālajās 

programmās 

Laika periods 1990 - 2007 

 Reţisors un operators reklāmas klipiem 

Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūras "Silikons", "Consums", "Labvakars", "4  4", 

"Deviľi" 

Laika periods 1990 - 2007 

Darba vietas nosaukums Operators videofilmās "Ventspils nafta", "Tranzīts Latvijā", 

"Rūpniecība Latvijā" 

Laika periods 1990 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors filmai „Atklājiet Latviju‖ 

Darba vietas nosaukums Attīstības aģentūra 

Izglītība  

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

TV reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Kultūras akadēmija 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kluba darbinieks un pašdarbības foto-kino kolektīva vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 

Kvalifikācijas celšana  

Laika periods 1981 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Operators / reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Maskavas CT - TŢK 

Specializācijas jomas TV operators un reţisors 

Prasmes:  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  labi labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami labi labi 
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Nozīmīgākie darbi 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 - 1990. - Operators videofilmās - "Solveiga Raja", 

"Diriģents Vasilijs Sinaiskis", "Atgriešanās" 

 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

  

 Uzvārds / Vārds Uzulniece Anita  

Adrese Matīsa iela 51/53 - 21, LV-1009, Rīga, Latvija 

Tālrunis    67312253; 29187510   

Dzimšanas datums 20.06.1947. 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Radošā darbā ar projektiem 

Darba vietas nosaukums Projekta - kinoforums „Un Vārds tapa filma” vadītāja (1999.-2008.), raksti un recenzijas 
profesionālajā un dienas presē, darbs FIPRESCI un Ekumēnisksjās žūrijās Kannu, 
Berlīnes, Čikāgas, Karlovivaru,  Lokarno, Manheimas, Libekas, Kotbusas un Bratislavas 
kinofestivālos, lekcijas par kino JRT Kinoklubā „Horizonts”, Kinoakadēmijā 

Laika periods  2007. – 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja „Kino garīgas dimensijas‖ 

Darba vietas nosaukums Karitatīvas aprūpes brīvprātīgo darbinieku asociācija 

Laika periods 1994. – 1998.  

Profesija vai ieľemamais amats pētniece 

Darba vietas nosaukums ZA Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļa 

Laika periods 1992. – 1994. 

Profesija vai ieľemamais amats korespondente 

Darba vietas nosaukums „BMMC‖ – laikraksts „Atmoda Atpūtai‖ 

Laika periods 1983. -1989. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā metodiste, vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Kinonams, Rīgas Kinofikācijas pārvaldes Metodiskais kabinets 

Laika periods 1972. -1982. 

Profesija vai ieľemamais amats   vecākā laborante 

Darba vietas nosaukums   ZA Valodas un literatūras institūta Mākslas teorijas un vēstures sektors  

 

  

Izglītība  

  

Laika periods 1999. – 2001. 



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

420 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ LELB kristīgais pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 LELB Lutera akadēmija 

Laika periods (1978. -1981.) 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ Dr. art 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maskavas kinoinstitūta aspirantūra/Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas 

Habilitācijas un promocijas padome 

Laika periods 1965. – 1970. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/vācu valodas un literatūras pasniedzēja 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas valsts universitāte/Svešvalodu fakultāte 

 

  

Papildus izglītība, kursi  

Laika periods 1998. 

Kursu nosaukums KAAD stipendija Vācijā „Filma un teoloģija‖ 

Laika periods 1994. 

Kursu nosaukums DAAD stipendija Vācijā „Latviešu teātra un kino mākslinieki Vācijā XX gs. 

desmitajos un divdesmitajos gados‖ 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  teicami teicami teicami 

                                         

 

                                           vācu  

                                        
 

                                        angļu 

a

n

g

ļ

u 

teicami 

 

 

labi 

teicami 

 

 

labi 

teicami 

 

 

vidēji 

 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

2008. – „Un Vārds tapa filma‖ – izdevniecība „‖Petrovskis un ko‖ 

  2007. – referāts  „Eduards Kraucs (1898.-1977.) latviešu kinohronikas tēvs‖ – ZA    

Zinātniskajā konference „Meklējumi un atradumi‖ (publicēts „Kultūras forumā‖, 

Sagatavošanā grāmata „Kino un (mans) laiks‖ 

 

  

Aktualizēts     22.04.10. 
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 Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vanags Jānis  

Personas kods 200648-10124 

Dzimšanas vieta Latvija 

Adrese  Biķernieku iela 77-46, Rīga, LV – 1039, Latvija  

Tālrunis 7564148 Mobilais tālrunis: 26575502 

Fakss  

E-pasts vanags@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Vīrietis 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Docents  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieľemamais amats No 2004gada – docents ekonomikas un finanšu  katedrā 

 Vadības grāmatvedība, Investīcijas, Komercdarbība, Biznesa vadība, 

Uzľēmējdarbība, Lietiskās biznesa spēles INTOPIA instruktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieľemamais amats    Pasniedzējs - konsultants intensīvajos  kursos  

Vadības grāmatvedība un finansu pamati, Finansu vadība 

Darba vietas nosaukums  SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods No 2001 gada 

Profesija vai ieľemamais amats    Pasniedzējs - konsultants Stratēģiskās plānošanas kursos  

Darba vietas nosaukums  Valsts tautas mākslas centrs 

Laika periods No 2005.gada 

Profesija vai ieľemamais amats   Pasniedzējs  Vadības grāmatvedība un projektu analīze  maģistrantūras 

programmā Inovācijas     

   un uzľēmējdarbība                            

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte  

Laika periods No 1994.gada līdz 2001.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats    Ekonomikas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Komercskola 

Laika periods No 1979.gada līdz 1993.gadam 
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Profesija vai ieľemamais amats Ekonomisko priekšmetu pasniedzējs  

Darba vietas nosaukums  Mālpils Celtniecības tehnikums 

Laika periods No 1971.gada līdz 1979.gadam  

Profesija vai ieľemamais amats Inţenieris 

Darba vietas nosaukums  Ceļu projektēšanas institūts 

Laika periods No 1967.gada līdz 1971.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats   Inţenieris – konstruktors telekomunikāciju nodaļā 

Darba vietas nosaukums  VEF konstruktoru birojs  

Izglītība                                                 

  

Laika periods 2006.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
CASE TEACHING workshop                                     

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Riga Business School 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Workshop Consultancy for Management educators  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
IMTA. Bled School of Management 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
International MBA 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
EHSAL Management school 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
   Decision Base, Effective leadership, Practical team building, Personal 

selection and performance appraisal 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
  Instruktoru semināru cikls (Dallasa, Viskonsina, Tallina) 

   ekonomikas skolotājiem 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Economics America 

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
   PHARE kursu vadītāju seminārs programmai ―Finansu grāmatvedība 

vadītājiem‖ 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
LR Finanšu ministrija 
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Laika periods 1968. - 1977.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Inţeniera kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1963. - 1967.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Tehniķa – tehnologa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Rīgas Elektromehāniskais tehnikums 

   

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  Angļu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Angļu  *    *   *  
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vīka Ināra 

Personas kods 310351-11571 

Dzimšanas vieta Kuldīga, Latvija 

Adrese  Rubeľu iela 76, LV-2008, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 7766075 Mobilais 

tālrunis 

29228929 

E-pasts inara@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dr 

  Dr.oec. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2000 -.  

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas un matemātikas katedras vadītāja, prof. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas starptautiskā biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1973 - 1980 un 1983 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente, profesore, katedras vadītāja, mācību 

prorektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1980 – 1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dr oec. 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes aspirantūra : ekonomiski -

matemātisko metoţu un skaitļošanas tehnikas izmantošana ekonomikā un vadībā 

Laika periods 1968 - 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

inţenieris - matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Politehniskais Institūts, automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
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Citas valodas  

 

 

 

 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 

lab

i 

labi vāji ļoti 

labi 

labi vāji ļoti 

labi 

lab

i 

vāji 

krievu  x   x   x   

angļu   x   x   x  

 

 
                Aktualizēts  2009.g. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Raina Vīra  

Adrese 
Cēres 8a-26, Rīga, LV 1058  

Tālrunis Darba tālrunis: 

(+371) 29495550 

 

  

 

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 

Fakss   

E-pasts raina@latnet.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Dzimšanas datums 15.02.1956 

  

Dzimums sieviete 

  

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meţa 

iela 1  
 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 2000.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieľemamais amats   docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meţa iela 1 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 1995.g. - 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente, asoc.prof.  

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība,  

Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  

Stradiľa universitāte,  

Banku augstskola,  

Valsts administrācijas skola 
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Nozare izglītība 

  

Izglītība  

 2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu vadībzinības 

nozarē. 
 

Laika periods 1998.-2001.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
  Pedagoģijas doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra 

Laika periods 1996.-1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1974.-1979. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţeniere-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas politehniskais institūts 

  

Piedalīšanās ESF projektos  

Laika periods 2006.-2007.g. 

Projekta veids, atbildība  Projekta eksperta pienākumi ESF projektā „Izglītības programmas Surdotulks 

izstrādāšana un ieviešana sociālās integrācijas centrā‖, līguma Nr. 

2005/0231/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0001/0002 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007 Viļľā, Viļľas kooperatīvā koledţa 
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Kvalifikācijas celšana EU PHARE public administration reform. Temats mācību metodika,1996. 

AMU-Center (Dānijā) kursi ―Quality Management‖, 1998. 

CEEMAN seminārs ―Quality in education – quality in business‖, 1998. 

OECD-Programme on institutional management in higher education; NAUA 

seminārs ―Quality assesment and internationalisation in higher education 

institutions‖, 1998. 

LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs ―Kvalitātes 

vadība‖, 1999.PHARE projekts ―Mācībspēku mācīšana‖, cikli – ―Stratēģiskā 

vadība‖, ―Cilvēkresursu vadība‖, ―Projektu vadība‖, 1999. 

BAT Kursu departaments, semināru cikls ―Menedţmenta uzlabošana un kvalitātes 

nodrošināšana uzľēmumā‖, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss ―Kvalitātes vadības pamati‖, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss ―Kvalitātes sistēmu audits‖, 2000. 

PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju ―Personāla novērtēšana‖, 2001. 

BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauľa, 2004. 

CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, 

Slovēnija, 2005. 
 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
 vidēja  vidēja  

 Varu 

saprasties 
 labi  vidēja 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes MS Office 2001 

 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
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Publikācijas Uzľēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ Pētījumi pieaugušo 

pedagoģijā, LU akadēmiskais apgāds,2005 

Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātľu Akadēmijas vēstis, Rīga, 

2002. 

Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija un 

kopība", LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference ―Ekonomisko un sociālo 

attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti‖, Biznesa augstskola Turība ,2001, 417 

- 422. lpp. 

 The Role of Education in Human Development // 6th Nordic – Baltic conference in 

Regional Science ―Nordic – Baltic Sea region on the Eve of the 21st century‖, LU, Rīga, 

2000,  347 -350. lpp. 

Studiju procesa pilnveidošanas metodes // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

―Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums‖, Biznesa 

augstskola Turība, Rīga, 2000, 226 - 231. lpp. 

Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference ―Economic 

Reform in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, 1999, 353 - 355. 

lpp. 

Vīra R., Kiščenko A., Onţevs O. Acquisition of Higher Education in business Manegement 

VIA Internet: Software and the Specifics of Teaching Methods // Starptautiskās konferences 

―Distance Education for Lifelong learning in 21 st Century‖ rakstu krājums, Rīga: LU, 2000, 

44. - 47. lpp. 

Vīra R., Koķe T. Pedagoģiskās vadības kvalitāte studiju efektivitātes paaugstināšanā // 

Zinātniski praktiskās konferences ―Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas 

metodika‖ ziľojumi, Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2000,  12. - 17. lpp.  

Vīra R. Kvalitātes stratēģija izglītības procesu vadībā // Starptautiskās zinātniskās 

konferences ―Uzľēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte‖ rakstu krājums, Rīga: 

Biznesa augstskola Turība, 1999,  288. - 294. lpp. 

Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās konferences 

―Latvijas uzľēmēja konkurētspēja un izglītība‖ rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 1998, 86. - 90. lpp.  

Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences ―Ekonomikas nozares 

zināšanas speciālista karjeras izaugsmē‖ tēzes, Rīga: Turības mācību centrs, 1997, 18. - 20. 

lpp.  

Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- Nr.10, 18. - 20. 

lpp. 

Vīra R. TQM – augstskolu attīstībai / Kvalitāte.- Latvijas kvalitātes asociācija, 1999- Nr.5, 

12. -13. lpp. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Verhoustinskis Andrejs 

Adrese 
Baloţu iela 20 dz. 2, Rīga, LV- 1048 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1969.g.19.maijs 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Operatora meistarība 

Darba vietas nosaukums Latvijas Kultūras akadēmija 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Kinooperators 

Darba vietas nosaukums SIA „ARKOGINTS‖ 

Laika periods 1999 – 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Operators  

Darba vietas nosaukums Karmasports 

Laika periods 1996 – 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Operators  

Darba vietas nosaukums LNT 

Laika periods 1994 – 1996 

Profesija vai ieľemamais amats Operators 

Darba vietas nosaukums PICCA - TV 

Laika periods 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Operatora asistents 

Darba vietas nosaukums ―WEST DEUTSCH RUNDFUNK‖ Rīgas birojs 

Laika periods 1992 – 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Operators  

Darba vietas nosaukums NTV - 5 

Laika periods 1988 – 1987 

Profesija vai ieľemamais amats Operatora asistents 

Darba vietas nosaukums Rīgas kinostudija 

  



© RISEBA 2010                                                        profesionālā bakalaura studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

 

431 

 

Radošā darbība 2007 - ,,Tava izvēle‖  ( 26min. HDV) – operators inscenētājs 

2006 - „Nevajadzīgie ļaudis‖ (100min. 16mm, Lietuva) – 

2.operators 

2006 - ,,Scortum‖  (20 min. HDV) – operators inscenētājs 

2006 - „Lai dzīvo bērni 3‖ 2006 (30 min. HDV) – operators 

inscenētājs    

2005 - ,,Tiesa nāk‖ (KTV, 16 sērijas x 40 min. HD) – operators  

2005 - „Domā pats‖ (26 min. DVcam) – operators 

2005 - „Tumšie brieţi‖  (100min. 35mm) – 2. operators 

2005 - „Lai dzīvo bērni 2‖ (52min. Digibeta) – operators 

inscenētājs                

2004 - ,,Arhangeļska‖  (BBC 3 sēr. 16mm) 2. kameras operators 

200 .- ,,Pasakas otra puse‖  (26min. DV) - operators 

200 .-„Akts‖ (30min. 16mm) - operators 

2004.- „Sarkanā kapela‖ (KTV, 16 sērijas x 40 min. HD) - 

operators  

2004 - „Mīlestība kā diagnoze‖, RKDT, gaismu mākslinieks  

2003 - „Tiritomba vai Zelta zivtiľa‖  (84 min. Digibeta) – operators 

inscenētājs 

2003 - „Das Haus‖ (18 min., Betacam SP) – operators 

2003 - „Lieliskais ragnesis‖, RKDT, gaismu mākslinieks 

2002 - „Aizved mani mājās‖ (100min. DV) – otrais operators. 

2002 - „Bērneļi‖ (10 min. 16mm) - operators inscenētājs 

2002 - „Mana pasaule – Roma, Parīze, Londona‖ (100min. 

Betacam SP) – operators 

2002 - „Ķiršu dārzs‖, RKDT,  gaismu mākslinieks 

2002 - „Veltas pūles mīlā‖, RKDT,  2002, gaismu mākslinieks 

2002 - „Lieliska svētdiena piknikam‖, RKDT, gaismu mākslinieks 

2000 - ―Poco a poco‖ (20min. 35mm) – operators 

2000 - ―Labās rokas‖ (100min. 35mm) – otrais operators 

2000 - ―Negribu, negribu, negribu!‖ (100min. Super16) – operators 

inscenētājs 

1999 - ―Olu kundze‖ (30 min 35mm) - operatora asistents 

1999 - ―Mīlestība, nāve, televīzija‖ 1999 (30 min.16mm) – otrais 

operators 

1998 - ―Kāzas‖ (30 min.16mm) – otrais operators 

1998 - ―Baiga vasara‖  (95 min. 35mm) - otrais operators 

1998 - ―Kaprīzes‖ LNT raidījumi - operators 

1996 - ―Autorsiţets‖ (20 min. 35mm) – viens no operatoriem 

1995 - ―Ūdens‖ (10 min. 35mm) – viens no operatoriem  

1993 - ―Latvijas Bērnu Fonds‖ (20 min. Betacam SP) – operatora 

asistents 

1987 - 1988. -  Kinoţurnāli ―Gaismēnas‖, ―Padomju Latvija‖, 

―Sporta Apskats‖ -operatora asistents 

Izglītība  

  

Laika periods 1998 – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Dramatiska Institutet, Stokholma, Zviedrija 

Laika periods 1993 - 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kino un video operatoru specialitāte, bakalaurs 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Kultūras akadēmija 

Specializācijas jomas Televīzijas un kino operators 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu valoda  teicami labi labi 

krievu valoda  teicami teicami teicami 

  

  

Papildu informācija  

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

20.03.2009. 
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  Europass 

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Zvezdina Olga 

Dzimšanas vieta Severomorska, Krievija 

Adrese (pieraksta un dzīves 

vietas) 

Priedaines, 33b, LV 1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis +371 29452074 

Fakss  

E-pasts olga.z@ml.lv 

  

Pilsonība Latvijas nepilsone 

  

Dzimums sieviešu 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

MA Romaľu filoloģija (spāľu valoda un literatūra); 

Specialiste: Krievu valoda kā svešvaloda  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2002 – līdz š.l.  

Profesija vai ieľemamais amats Spāľu valodas lektore 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas unBiznesa Administrācijas Augstskola 

Laika periods 2003 – līdz š.l.  

Profesija vai ieľemamais amats Krievu valodas lektore 

Darba vietas nosaukums  Uz individuālo līgumu pamata 

Laika periods 2004 – līdz š.l.  

Profesija vai ieľemamais amats Spāľu, portugāļu valodas gīds-tulks 

Darba vietas nosaukums  Turisma aģentūras „Latvija Tours‖, „Your Run‖, „Terra Baltica‖ „Impro 

Ceļojumi‖ u.c.  

Laika periods 1993 – līdz š.l.  

Profesija vai ieľemamais amats Spāľu, portugāļu, franču valodas tulks 

Darba vietas nosaukums  Tulkojumu biroji „Inlex‖, „GN&SG Pluss‖, „LingvaServiss‖, „Gratia 

Grupa‖, „Translingua‖ 

Laika periods 2001 – 2003  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks (uz līguma pamata) 

Darba vietas nosaukums  Aizkraukles Banka 

Laika periods 1993 – 2000  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, referents, vadības personala palīgs (uz līgumu pamata) 

Darba vietas nosaukums  Azcoaga S.A., Gama Asesores S.L., Mara Trading S.L., Promeste S.A. u.c. 

(spāľu kompānijas)  

Laika periods 1993 – 1997  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, ģenerāldirektora referents (uz līgumu pamata) 
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Darba vietas nosaukums  Sal-Dekor A.S. 

Laika periods 1991 – 1993  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, referents, biroja vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Arlatsov S.A., Argentīna 

Laika periods 1985–1987; 1987-1989; 1993  

Profesija vai ieľemamais amats Spānu, franču, angļu, krievu valodas un literatūras pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 7. vidusskola, Dārziľa mūzikas vidusskola, Puškina licējs, „Modus‖ 

valodu centrs, „Litera‖ valodu centrs  

Laika periods 1981-1983; 1989 – 1991  

Profesija vai ieľemamais amats Tulks, referents, krievu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Conselho Estatal de Ajuda a Pesca (Zveijniecības Attistības Valsts Padome), 

Maputo, Beira – Mozambika (Mozambique); Luanda – Angola.  

Izglītība  

  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Romaľu valodu (spāľu) filologs; spāľu un franču valodas un literatūras 

pasniedzēja  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Leningrades (S. Peterburgas) Valsts Universitāte (S. Peterburgā); dienas 

nodaļa 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Krievu valodas pasniedzēja (krievu valoda kā svešvaloda) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Krievijas Valsts Puškina Krievu Valodas un Literatūras Institūts (Maskavā); 

neklātienes studiju nodaļa 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas Latviešu, spāľu, portugāļu, franču, angļu 

  

  

Citas prasmes Datora programatūras: Microsoft Office (Excel, Word, Access),  

Internet Explorer, Windows 

„B‖ kategorijas vadītāja apliecība   

Zinātniskā darbība 

 

2005 – Mācību programma „Lietišķās krievu valodas kurss personāla vadības  

specialistiem‖ 

2004 – Cervantesa Institūta (Instituto Cervantes) programmu adaptācija  

intensīvam spāľu valodas apgūšanas kursam 

2003 -  Intensīvs spāľu valodas kurss ekonomikas specialitāšu studentiem 

2003 – Referāti: „Mūsdienīgie leksiskie aizguvumi krievu valodā‖  

(Krievu Valodas Institūts) „Krievu literatūras stilistiskā savdabība‖ u.c. 

Aktualizēts 03.02.2009 

 

 


