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1. Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Jauno mediju māksla” mērķi 
un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 
zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

Liepājas  Universitātes  akadēmiskā  maģistra  studiju  programma  „Jauno  mediju 

māksla” (kods 43213) ir licencēta 2010. gadā (01.07.2010.). Licences numurs: 04043-64

Studiju programmas mērķis:
Īstenot augstvērtīgi kvalitatīvu akadēmiskā maģistra studiju programmu humanitāro 

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

augsta līmeņa profesionāļus – jauno mediju māksliniekus ar specializāciju akustiskajās 

mākslās un digitālo tīklu medijos.

Studiju programmas uzdevumi:

1. Nodrošināt mērķtiecīgu  un  kvalitatīvu studiju procesu,  sniegt studentiem 

nepieciešamo atbalstu  zināšanu un  prasmju  papildināšanā  un  pētniecībā, 

piesaistīt studiju programmai un pētniecībai  jauno mediju jomas profesionāļus un 

iniciēt LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi.

2. Attīstīt jauno mediju  mākslas  studijām un  pētniecībai atbilstošu radošu  vidi un 

piedāvāt  daudzpusīgu,  starpdisciplināru akadēmisko izglītību, nepārtraukti 

papildināt materiālo un tehnisko bāzi, un attīstīt sadarbību ar Jauno mediju kultūras 

centru RIXC.

3. Stimulēt  studentu radošo  potenciālu  inovatīvu  ideju izstrādē,  pilnveidot 

profesionalitātei un pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un  iemaņas un 

piedāvāt daudzpusīgas iespējas pētniecības projektu prezentācijai.

4. Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu un 

partnerorganizāciju sadarbības tīklā  un tā  iniciētajos projektos, stimulēt  mākslas 

pētniecības projektu starptautisku atpazīstamību.

5. Nostiprināt izpratni par kultūrā, kreativitātē un inovācijā balstītu ekonomiku, sniegt 

studentiem  specifiskas  producēšanas  un  menedžmenta  prasmes  jauno  mediju 

mākslas jomā. 

Iegūstamie studiju rezultāti:
Studiju  rezultātā  tiek  iegūts  augstākās  izglītības  diploms  –  maģistra  diploms, 

akadēmiskais grāds – Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā. 

Maģistra  studiju  rezultātā,  absolventi  ir  kļuvuši  par  profesionāliem  jauno  mediju 

māksliniekiem,  kas  ieguvuši  kvalitatīvi  augstvērtīgu  jauno  mediju  mākslas  izglītību  ar 

specializāciju vienā no izvēlētajiem novirzieniem – akustiskajās mākslās vai digitālo tīklu 

medijos. 

Pēc obligātās izvēles (A daļas) moduļu apgūšanas studenti ir ieguvuši: 

1. teorētiskas  zināšanas  un  izpratni  mākslas  zinātnēs  (vizuālās  un  mediju 
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mākslas vēsturē un teorijā, muzikoloģijā un audio kultūrā, kultūras teorijā),

2. mākslā balstītas pētnieciskās darba iemaņas,

3. prasmes jauno mediju mākslas darbu radīšanā (skaņu mākslā, interaktīvajās 

tehnoloģijās, fotogrāfiskajos un digitālo tīklu medijos), 

4. praktiskas  zināšanas  mākslas  un  kultūras  projektu  realizēšanā,  kā  arī 

menedžmentā un radošajā ekonomikā.

Ierobežotās izvēles (B daļas) moduļu apgūšanas rezultātā studenti ir ieguvuši:

1. radošu  domāšanu,  nepieciešamās  teorētiskās  zināšanas  un  praktiskās 

iemaņas radošu ideju izstrādē un mākslas projektu realizēšanā jaunajos medijos – vienā 

no izvēlētajiem novirzieniem:

a) akustiskajā mākslās – iegūtas teorētiskas zināšanas: mūzikas vēsturē un teorijā, 

audiokultūrā, digitālā audio teorijā, kā arī praktiskās iemaņas: kompozicionālu ideju 

realizācijā, skaņu programmēšanā, elektroniskajā mūzikā, performancēs).

b) digitālo tīklu medijos – apgūts mākslas radīšanas process un specifika internetā 

un  citu  digitālo  tīklu  vidēs  (bezvadu  tīklos,  mobilajās  ierīcēs,  radio,  satelītu 

tehnoloģijās u. tml.), apgūtas jaunākās teorijas attiecībā uz tīkloto mediju mākslu, 

digitālo tīklu tehnoloģiju kultūrvēsturiskajiem un sociālajiem kontekstiem. 

Studiju  programmas beidzējam ir  iespējas  turpināt  studijas  doktorantūrā,  strādāt 

individuāli kā neatkarīgam māksliniekam un/vai izvēlēties dažādas radošo industriju jomas 

darba  tirgū.  Uzsverot  šīs  programmas  specifiku,  kas  ir  vērsta  uz  pieredzes  iegūšanu 

strādāt starptautiskā kontekstā un starpdisciplinārās darba grupās, jauno mediju mākslas 

maģistra studiju  programmas beidzēji  ir  spējīgi  konkurēt  gan vietēja,  gan starptautiska 

mēroga darba tirgū,  jo ir  ne tikai  iegūtas prasmes un kompetences darbā  ar dažādām 

jauno mediju tehnoloģijām un attīstīta radošā domāšana, bet arī apgūtas menedžmenta un 

mārketinga zināšanas, kā  arī  daudzpusīgas prasmes realizēt ar jaunajiem medijiem un 

radošajām industrijām saistītus radošus un pētnieciskus projektus.
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2.  Programmas  organizācija,  programmas  plāna  atbilstība  augstskolas 
mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējā kvalitātes mehānisma darbība

Jauno mediju mākslas programmu koncepcija Liepājas Universitātes Humanitāro un 

mākslas  zinātņu  fakultātē  tika  izveidota,  uzsākot  un  īstenojot  akadēmisko  bakalaura 

studiju  programmu  „Jauno  mediju  māksla”  2007.  gadā  (akreditēta  uz  6  gadiem 

30.06.2009.). Akadēmiskā maģistrantūras programma „Jauno mediju māksla” tika uzsākta 

2010. gadā (licencēta 01.07.2010.), lai nodrošinātu programmas turpinājumu un ilgtspēju. 

Šobrīd licencēšanai  iesniegta  ir  arī  doktora studiju  programma. Jauno mediju  mākslas 

studiju programmu kopums izstrādāts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu 

finansējumu, lai nodrošinātu pilna cikla izglītības programmu jauno mediju mākslā, kas ir 

pirmā Latvijā.

Studiju  programmas  organizācija  notiek  atbilstoši  Liepājas  Universitātes 

normatīvajiem  dokumentiem,  kuri  apkopoti  Kvalitātes  vadības  sistēmā  (KVS). 

Normatīvajos  dokumentos  ir  noteiktas  studiju  procesa  organizācijas  procedūras, 

informācijas  un  dokumentācijas  aprites  sistēma,  precizēti  studiju  procesā  iesaistītā 

personāla pienākumi un tiesības. Studiju process tiek organizēts saskaņā ar Humanitāro 

un  mākslas  zinātņu  fakultātes  domē  apstiprināto  studiju  gada  plānu.  Ar  programmas 

īstenošanu  saistītie  studiju  satura  un  organizācijas  jautājumi  tiek  apspriesti  Liepājas 

Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes domes sēdēs un jauno mediju 

mākslas jomas mācībspēku sanāksmēs. 

Studiju  programmas  izveide  atbilst  LiepU  mērķiem  un  uzdevumiem,  tā  veidota 

saskaņā  ar  LiepU Satversmi,  LiepU attīstības stratēģiju  (2008–2018)  un tās pielikumu 

LiepU  attīstības  stratēģisko  virzienu  vadlīnijas  (2011-2012).  Viena  no  LiepU  attīstības 

stratēģijā  izvirzītajām prioritātēm ir  starpdisciplināru  studiju  programmu izstrāde.  LiepU 

Senātā  2011.  gada  24.  janvārī  apstiprinātajā  dokumentā  LiepU  attīstības  stratēģisko 

virzienu vadlīnijas (2011-2012) izvirzīta prioritāte – gan nostiprināt un transformēt esošo 

studiju  jomas,  gan  piedāvājot  starptautiski  un  valstiski  pieprasītas  jaunas  studiju 

programmas, vienlaikus nodrošinot studentu skaita saglabāšanu un palielināšanu. Šajā 

prioritātē  ietverts  uzdevums panākt studentu skaita  stabilizēšanos un izaugsmi,  ieviest 

jaunas,  perspektīvas,  starptautiski  un  valstiski  pieprasītas  studiju  programmas,  veidot 

vienotu programmu attīstības modeli, īstenot pieeju: viena programma – vairāki virzieni.

Šobrīd Jauno mediju mākslas programmā strādā gan pilnas, gan nepilnas slodzes 

akadēmiskais  un  administratīvais  personāls,  kā  arī  ir  izveidots  labs  starptautisko 

pasniedzēju  tīkls,  kuri  regulāri  apmeklē  Liepāju,  lai  pasniegtu  jauno  mediju  mākslas 

studijas (skat. 3. pielikumu – personāla CV).

Studiju  programmas  īstenošanā  ir  iesaistīti  galvenokārt  Humanitāro  un  mākslas 

zinātņu fakultātes mācībspēki. Taču tā kā jauno mediju mākslas nozare pēc savas būtības 
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ir  starpdisciplināra, tad šajā  programmā  tiek iesaistīti  arī  mācībspēki  gan no Dabas un 

sociālo zinātņu fakultātes, gan Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes. Lai paaugstinātu 

programmas māksliniecisko kvalitāti, programmai no ārpuses piesaistīto mācībspēku vidū 

ir  pieredzējuši  docētāji  no  Latvijas  mākslas  akadēmijas  un  J.  Vītola  Latvijas  mūzikas 

akadēmijas.  Savukārt,  lai  programmai  nodrošinātu  starptautisku  atpazīstamību  un 

konkurētspēju,  liela  nozīme   ir  starptautiskajiem  viespasniedzējiem  no  ārvalstu 

augstskolām  (Lielbritānijas,  Nīderlandes,  Īrijas  u.c.),kas  ir  piedalījušies  gan  šīs 

programmas izstrādē, gan aktīvi iesaistījušies mācību procesā kopš pašiem programmas 

pirmsākumiem. 

Programmas administratīvajā vadīšanā piedalās programmas direktore, Humanitāro 

un mākslas zinātņu fakultātes dekanāta un LiepU studiju daļas darbinieki.

Līdzās studiju programmai darbojas arī  Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab), 

kas  nodarbojas  ar  jauno mediju  mākslas  pētniecību un inovācijām un tādēļ  ir  unikāla 

Latvijā. Studiju programma tiek pilnībā integrēta MPLab nodrošinātajā pētniecības vidē. 

MPLab ir dibināta 2006. gadā kā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu 

fakultātes  pētniecības  struktūrvienība.  MPLab  galvenais  mērķis  ir  veikt  akadēmiskus 

pētījumus jauno mediju mākslas, kultūras un izglītības jomās, kā arī izveidot dinamisku, 

novatorisku un atsaucīgu vidi pētniecībai (caur mākslu) radošās ekonomikas kontekstā.

MPLab uzdevums ir nodarboties ar vizuālās mākslas (prakses un teorijas), mediju 

mākslas un mākslas izglītības procesu pētniecību, realizējot nacionālus, starptautiskus un 

starpdisciplinārus pētniecības projektus, kā arī popularizēt to rezultātus plašākai publikai 

dažādās formās: publikācijās, konferencēs, semināros, radošajās darbnīcās, izstādēs u. 

tml.  Šobrīd  MPLab  jau  veic  bakalaura  un  maģistra  līmeņa  programmu  studiju 

koordinēšanu,  kas  ietver  vieslektoru,  starptautisku  akadēmisku  konsultantu  un 

akadēmiska sadarbības tīkla darbību. 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina:

1) programmas direktores komunikācija ar studējošajiem semestra laikā;

2)   mācībspēku  savstarpējā  sadarbība  viena  studiju  moduļa  ietvaros,  lai  kopīgi 

sniegtu ieguldījumu vienas zinātņu nozares attīstībā;

3)  programmas  direktores  veiktās  studējošo  aptaujas  un  LiepU  centralizēti 

organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un atsevišķu mācībspēku 

darba kvalitātes novērtējumu;

4) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultātes domes sēdēs un jauno mediju mākslas mācībspēku grupas sanāksmēs; 

5) Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekānes, prodekānes un programmas 

direktores  individuālas  pārrunas  ar  atsevišķiem  mācībspēkiem,  kurās  tiek  analizēta 

studentu apmierinātība ar atsevišķiem studiju kursiem un mācībspēku darbu;
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6)  mācībspēku  kvalifikācijas  pilnveide  saskaņā  ar  LiepU  Zinātnes  padomē 

apstiprinātajiem plāniem un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā.
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3.  Programmas  lekciju,  moduļu,  praktisko  nodarbību,  semināru  un  citu 
studiju pasākumu apraksta anotācija 

Maģistrantūras programma “Jauno mediju māksla” tiek realizēta pilna laika klātienes 

studiju formā. Programmu veido:

1) obligātās (A) daļas moduļi 45 KRP apjomā;

2) obligātās izvēles (B) daļas moduļi 15 KRP apjomā;

3) maģistra darbs – 20 KRP.

Programmas studijas  notiek  pēc  moduļu principa.  Katrā  modulī  tiek  apgūta  gan 

konkrētā  priekšmeta  teorētiskā  puse,  gan  praktiskās  iemaņas,  kas  nepieciešamas 

mākslas darba tapšanai  attiecīgajā  medijā.  Katrā  modulī  ir  vairāki  pasniedzēji,  un  tiek 

uzdoti  vairāki  mazāki  uzdevumi,  un  viens  apjomīgāks  –  gala  uzdevums,  kas  tiek 

prezentēts un vērtēts eksāmenā. 

Programmai ir 2 specializācijas virzieni –  1. Akustiskās mākslas un 2. Digitālo 
tīklu mediji, kas tiek apgūti pēc izvēles B daļas moduļos. 

1. DIGITĀLO TĪKLU MEDIJU virziena mērķis ir padziļināti apgūt mākslas radīšanas 

procesus un specifiku internetā  un citos elektronisko mediju  tīklos,  kā  arī  pārzināt  šīs 

mākslas  kultūrvēsturisko un sociālo  kontekstus,  iepazīties  ar  aktuālajām tīkloto  mediju 

mākslas teorijām. 

2.  AKUSTISKĀS  MĀKSLAS  virziena  mērķis  ir  apgūt  teorētiskas  zināšanas  un 

praktiskas iemaņas,  kuras nepieciešamas skaņu mākslas un/vai  elektroniskās mūzikas 

darbu radīšanai. 

Studiju programma tiek apgūta 4 semestru laikā:

I  semestrī  tiek  apgūti  trīs  A  daļas  moduļi:  1)  JAUNO  MEDIJU  MĀKSLAS 

PĒTNIECĪBA (5 KRP), kura laikā  tiek izstrādāti  pamati  maģistra darbam, 2) KULTŪRĀ 

BALSTĪTA EKONOMIKA (5 KRP), kura laikā  jauno mediju māksla tiek aplūkota radošo 

industriju  kontekstā,  un  3)  AUDIO KULTŪRA, kura  laikā  tiek sniegts  vispārīgs ieskats 

vienā  no  galvenajām specializācijas  jomām –  akustiskās  mākslas,  kā  arī  padziļinātāk 

apgūta gan mūzikas teorija, gan skaņu mākslas prakse. 

II semestrī tiek apgūti divi A daļas moduļi: 1) FOTOGRĀFISKIE MEDIJI (5 KRP), 

kuru laikā tiek apgūti  un 2) INTERAKTĪVIE MEDIJI (10 KRP), kā arī pēc izvēles viens no 

B daļas moduļiem: AKUSTISKĀS MĀKSLAS vai DIGITĀLO TĪKLU MEDIJI (5 KRP). 

III semestrī tiek apgūts viens apjomīgs A daļas modulis: JAUNO MEDIJU MĀKSLA 

KULTŪRVIDES KONTEKSTOS, un pēc izvēles viens no B daļas moduļiem: AKUSTISKĀS 

MĀKSLAS vai DIGITĀLO TĪKLU MEDIJI (10 KRP). 

IV semestrī notiek maģistra darba teorētiskās daļas rakstīšana un praktiskās daļas 

(mākslas projekta) realizācija. 

Studiju  darba  formas:  lekcijas,  interaktīvas  nodarbības,  semināri,  grupu  darbi, 
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projekta darbi, e-studijas, praktikumi, konsultācijas, patstāvīgais darbs.

Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni.

Lekciju,  praktisko  nodarbību  un  semināru,  un  citu  studiju  pasākumu detalizētāki 

apraksti ir doti studiju programmas moduļu aprakstos pielikumā. 
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4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanā tiek izmantota IZM noteiktā 10 ballu sistēma. Zināšanu 

novērtējums balstās uz LiepU Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem dokumentiem: 

Nolikums  par  studijām  un  augstākā  līmeņa  studijām  (apstiprināts  Senātā 

20.12.2010.);

Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 20.12.2010.);

Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 

20.12.2010.);

Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

(apstiprināts Senātā 21. 02. 2011.).

Ieskaites  un  eksāmenus  studenti  kārto  moduļu  apguves  beigās.  Ieskaitēm  tiek 

piemērota kumulatīvā  vērtēšanas sistēma, kas motivē  studentus darbam visa semestra 

gaitā. 

Moduļu apguves novērtējuma apraksts iekļauts konkrēto studiju kursu programmās. 

Ar vērtēšanas sistēmu un prasībām studiju kursu apguvē studenti tiek iepazīstināti katra 

studiju kursa sākumā. 
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5. Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota kontaktnodarbībās auditorijā, studentu patstāvīgajā 

darbā un docētāju individuālajā darbā ar studentiem. Kontaktstundu un patstāvīgā darba 

stundu proporcija atbilst valsts normatīvo dokumentu noteikumiem. 

Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un semināru formā. Lekcijās studenti apgūst 

zināšanas  dažādos  vizuālās  un  mediju  mākslas,  kā  arī  jauno  tehnoloģiju  kultūras 

teorētiskajos  aspektos,  savukārt  semināros  tiek  attīstītas  praktiskās  iemaņas  darbā  ar 

dažādām mediju tehnoloģijām, kā arī analītiskās un kritiskās domāšanas, argumentācijas 

prasmes un iemaņas.

Studentu patstāvīgā  darba saturs atkarīgs no konkrētā  studiju moduļa specifikas. 

Individuāli tiek apgūta gan teorētiskā literatūra, gan praktiskās iemaņas darbā ar konkrēto 

mediju tehnoloģiju – piemēram, analogo un digitālo fotogrāfiju, interaktīvajām tehnoloģijām 

(sensoriem, gudrajiem materiāliem u.tml.), digitālo tīklu medijiem, elektroniskās mūzikas 

instrumentiem un skaņu tehnikām.

Tā kā Jauno mediju mākslas programmas stūrakmens ir pētniecībā balstītu mākslas 

projektu (mākslas darbu) izstrāde, tad katrā modulī norisinās gan teorētiskās literatūras un 

avotu  apgūšana,  gan  praktisko  prasmju  darbā  ar  mediju  tehnoloģijām  apgūšana. 

Savstarpēji  integrējot  modulī  apgūto  teorētisko  un  praktisko  daļu,  katrā  modulī  gala 

rezultātā  tiek  radīts  mākslas  darbs  vai  radošs  projekts.  Saskaņā  ar  programmas 

koncepciju  katra  semestra  noslēgumā  notiek  publiskas  gala  darbu  prezentācijas  – 

izstādes vai audiovizuālu prezentāciju formā.

Docētāju individuālais darbs ar studentiem tiek realizēts iknedēļas konsultācijās, kā 

arī  studiju  un maģistra  darbu izstrādē,  kas ir  viena no studiju procesa nozīmīgākajām 

daļām. Izstrādājot studiju un maģistra darbus, studenti attīsta zinātniskās analīzes spējas 

un  apgūst  iemaņas  mākslā,  kas  balstās  pētniecībā.  Referātu,  studiju  darbu  un 

diplomdarbu rakstīšanas prasmes studenti iegūst un pilnveido, izmantojot LiepU Studiju 

padomes izstrādātos metodiskos norādījumus „Studiju darbu rakstīšana un noformēšana", 

kas apstiprināti Studiju padomes sēdē 2010. gada 15. martā, protokols Nr. 7. Metodiskie 

norādījumi  par  studiju  darbu  izstrādi  ir  pieejami  LiepU  mājas  lapā  http://www.liepu.lv. 

Studiju darbi un diplomdarbi 

Programmas praktiskajā īstenošanā ir iesaistīta arī LiepU MPLab (Mākslas pētījumu 

laboratorija),  kuras  pārziņā  ir  uzturēt  un  atjaunot  informāciju  Jauno  mediju  mākslas 

programmas  forumā (http://mplab.lv/forums).  MPLab  forums  ir  tiešsaistes  platforma 

internetā, kurā pieejama visa nepieciešamā informācija par studijām un citiem aktuāliem 

notikumiem nozarē. 

LiepU MPLab organizē arī īpaši studentiem domātu radošā darba nedēļu – ikgadējo 

starptautisko jauno mediju mākslas nedēļu  iWeek,  kas notiek Liepājā kopš 2009. gada. 
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Šajos semināros studenti apgūst iemaņas mākslā balstītas pētniecības projektu veidošanā 

un jaunu tehnoloģiju kreatīvā izmantošanā, kā arī prasmes sadarboties, realizējot kopīgus 

projektus, un publiski prezentējot radošo darbnīcu rezultātus Liepājā.

LiepU  MPLab  organizē  arī  regulāras  gadskārtējas  starptautiskās  zinātniskās 

konferences, kas notiek jauno mediju mākslas festivāla „Māksla+Komunikācijas“ ietvaros 

Rīgā un Liepājā  (sadarbībā ar programmas partneri – Jauno mediju kultūras centru RIXC 

Rīgā,  kopš  2007.  gada).  Konferencē  un  citos  festivāla  daudzveidīgajos  jauno  mediju 

mākslas pasākumos (izstādēs, radošajās darbnīcās, video un performanču programmās) 

studentiem tiek dota iespēja iegūt praktisku pieredzi gan sava radošā un pētnieciskā darba 

prezentēšanā  (vai  izstādīšanā),  papildināt  zināšanas  un  iepazīties  ar  jaunākajām 

tendencēm savā nozarē, kā arī iegūt praktisku menedžmenta pieredzi, palīdzot organizēt 

šos pasākumus. 
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6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
LiepU  Maģistra  studiju  programma  „Jauno  mediju  māksla“  atbilst  valsts  augstākās 

izglītības standartam MK noteikumiem Nr. 2; 03.01.2002, (skatīt 1. tabulu).

1. tabula.

Noteikumi par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. Nr.2; 03.01.2002

LiepU maģistra studiju programma 
„Jauno mediju māksla“

Maģistra studiju programmas apjoms 80 
KRP

Maģistra studiju programmas kopējais 
apjoms 80 KRP

Obligātā A daļa ne mazāk kā 45 KRP
Nozares vai apakšnozares izvēlētās 
jomas teorētisko atziņu izpēte (ne mazāk 
kā 30 KRP)

Modulis A1 (5 KRP) JAUNO MEDIJU 
MĀKSLAS PĒTNIECĪBA 
Modulis A2 (10 KRP) AUDIO KULTŪRA
Modulis A3 (5 KRP) FOTOGRĀFISKIE 
MEDIJI
Modulis A4 (10 KRP) INTERAKTĪVIE MEDIJI

Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu 
nozares vai apakšnozares izvēlētās 
jomas aktuālo problēmu aspektā  (ne 
mazāk kā 15 KRP)

Modulis A5 (5 KRP)  KULTŪRĀ BALSTĪTA 
EKONOMIKA
Modulis A6 (10 KRP) JAUNO MEDIJU 
KULTŪRVIDES KONTEKSTI

Nozares profesionālās specializācijas Studiju programmas izvēles (B) daļa: 
Modulis B1a (15 KRP)  AKUSTISKĀS 
MĀKSLAS / ELEKTRONISKĀ MŪZIKA
VAI:
Modulis B1b (15 KRP) DIGITĀLO TĪKLU 
MEDIJI

Maģistra darbs ne mazāk kā 20 KRP Modulis B2 (20 KRP) MAĢISTRA DARBS: 
JAUNO MEDIJU MĀKSLAS PĒTĪJUMS

Akadēmiskā  maģistra  studiju  programma „Jauno  mediju  māksla”  izstrādāta,  balstoties 

šādos dokumentos (vai dokumentu projektos):

2. Augstākās  izglītības  likuma  projekts,  kurā  paredzēts  atcelt  studiju  programmu 

dalījumu akadēmiskajās un profesionālajās studiju programmās.  

3. Latvijas  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija  2030  (projekts),  kurā  īpaši  akcentēta 

studiju  starpdisciplinaritāte  un  radošuma  izglītības  koncepcija.  Izglītība  šajā 

stratēģijā  traktēta ne tikai kā  specifisku kompetenču un kvalifikācijas uzkrāšana, 

bet arī kritiskās domāšanas,  jaunrades un sadarbības iemaņu, kopumā – cilvēka 

talantu,  emocionālās  un  sociālās  inteliģences  attīstība.  LiepU  “Jauno  mediju 

mākslas”  programma  atbilst  šīs  stratēģijas  nostādnēm,  jo  tā  ir  gan 

starpdisciplināra, gan radošumā un inovācijās balstīta.

4. Nacionālās attīstības plāns (2007–2013),  kurā  apzināta  kultūrizglītotu personību 

nozīme valsts  attīstībā  un  akcentēta  šādu  personību  spēja  iesaistīties  Latvijas 
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kultūras procesos un izvērtēšanā. 

5. Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas nodaļas stratēģija (2009–2014). 

Stratēģijā  ietvertais  mērķi  „sekmēt  Liepājas  kā  profesionālas  mākslas  centra 

attīstību“  un  „attīstīt  vidi  radošo  industriju  un  radošas  uzņēmējdarbības 

uzplaukumam“  sasaucas  ar  „Jauno  mediju  mākslas“  programmas  plānoto 

rezultātu.

6. Liepājas Universitātes Satversme un Stratēģiskās attīstības plāns (2008–2018). 

Viena  no  LiepU  attīstības  stratēģijā  izvirzītajām  prioritātēm  ir  maģistra  studiju 

programmu  spektra  paplašināšana  un  starpdisciplināru  studiju  programmu 

izstrāde. “Jauno mediju mākslas” programma atbilst šīm prioritātēm. 

Atbilstību  Latvijas  valsts  nacionālajām  interesēm  apliecina  arī  izvērstie 

programmas „Jauno mediju māksla” salīdzinājumi ar citām maģistra studiju programmām 

Latvijas, Baltijas un Eiropas kontekstā  (sk. zemāk veikto salīdzinājumu).  Ļoti svarīgs ir 

starptautiskais aspekts  –  mākslinieki,  kas  būs  beiguši  šo  programmu,  orientēsies 

starptautiskajā mediju mākslas vidē un  apritē, kā arī būs spējīgi sniegt savu ieguldījumu 

turpmākajā mediju mākslas izglītības attīstībā.

Pasaulē  jauno mediju izglītība un ar to saistītās radošās industrijas attīstās ļoti 

strauji.  Arī  Latvijā  interese par jaunajiem medijiem kā  instrumentu mākslas un kultūras 

procesos ir liela gan  no  mākslinieku,  gan  no  jauniešu,  gan  no sadarbības  partneru 

augstskolām, ekspertiem Eiropā un citur pasaulē. Par to liecina ar katru gadu pieaugošā 

interese  par  jau  darbojošos  LiepU  Jauno  mediju  mākslas  bakalaura  programmu. 

Attīstoties  tehnoloģiju  un  inovāciju  pielietojumam  ne  tikai  mākslā,  bet  arī  radošajās 

industrijās un ikdienas dzīvē,  Latvijā vērojama izteikta nepieciešamība  pēc jauno mediju 

speciālistiem  –  māksliniekiem  un  dizaineriem,  kas  būtu izglītoti un  ieguvuši prasmes 

radošā darbā ar jaunajiem medijiem (no digitālā video līdz mobilajām komunikācijām). To 

pierāda arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 projekts un Liepājas Kultūras 

pārvaldes izstrādātās Kultūrpolitikas stratēģija 2009.-2014. gadiem. 

JMM maģistra programmā tiek izglītoti studenti, kuri apgūst dažādu jauno mediju 

(interaktīvo,  multimediju,  skaņas,  tīkla  utt.)  instrumentus  un  prasmes  mākslas  darbu 

radīšanā. Šīs programmas stūrakmens ir pētniecība – tiek pētīti mākslas procesi, tomēr 

galvenais uzsvars tiek likts uz mākslu kā  pētniecības veidu, kas jauno mediju mākslas 

kontekstā  nozīmē  to,  ka  mākslinieks  ir  ne  tikai  mākslas  darba  radītājs,  bet  arī  jaunu 

instrumentu, mediju, tehnoloģiju, sabiedrības procesu, zinātnes atklājumu utt. pētnieks un 

analizētājs. Mākslai, īpaši jauno mediju mākslai, tās radošuma, eksperimentālās pieejas 

un straujās attīstības dēļ piemīt vēl neapzināts potenciāls pētniecībā. 

Tādēļ ir svarīgi Liepājas Universitātē izveidot tādu akadēmisku programmu mākslā, 

kas tiecas apvienot teoriju ar praksi (tādā veidā sekmējot mākslas kā pētniecības virziena 
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attīstību). Kaut arī  Latvijā ir dažādas  multimediju, vizuālās komunikācijas, datorgrafikas, 

dizaina  utml.  programmas,  programma ar  šādu  uzstādījumu (jauno mediju  māksla  un 

māksla kā pētniecība) ir Latvijā jauna un unikāla. Turklāt šī programma ir ne vien  unikāla 

Latvijā,  bet  ta  ir  arī  starptautiski  augstvērtīga  un  konkurētspējīga,  ko  parāda  zemāk 

veiktais salīdzinājums  ar  citām  Latvijā  un  ES  valstīs  īstenotām  akadēmiskās 
augstākās izglītības studiju programmām. 

LiepU akadēmiskā maģistra studiju programma „Jauno mediju māksla“  (turpmāk 

tekstā  –  JMM)  programma  tika  salīdzināta  ar  4  citām  tāda  paša  līmeņa  izglītības 

programmām Eiropā un Latvijā:

1.  Somijā:  Helsinku  Mākslas  un  Dizaina  universitātes  (University  of  Art  and  Design  

Helsinki) maģistra programmām „Jaunie mediji“ un „Skaņa jaunajos medijos“.

2.  Lielbritānijā:  Londonas  Goldsmita  universitātes  (Goldsmith  University  London) 

maģistra programmu „Interaktīvie mediji: teorija un prakse“.

3. Igaunijā: Tallinas mākslas akadēmijas maģistra programmu „Jaunie mediji“.

4. Latvijā:  Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmu „Vizuālā komunikācija“ un 

Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra programmu „Audio-vizuālās mākslas“.

1. PIRMAIS SALĪDZINĀJUMS tiek veidots ar Helsinku Mākslas un Dizaina universitātes 

(University of Art and Design Helsinki) maģistru programmām „Jaunie mediji“ un „Skaņa 

jaunajos  medijos“  Somijā. 

http://mlab.taik.fi/studies/master_of_arts/sound_in_new_media/
Izvēles pamatojums:

Viena  no  Helsinku  Mākslas  un  Dizaina  universitātes  programmām  -   „Skaņa 

jaunajos  medijos“  ir  orientēta  uz  skaņu  -  tā  ir  viena  no  retajām  skaņu  mākslas 

programmām Eiropas universitāšu maģistra līmeņa programmās – un skaņa ir viena no 

galvenajām  Liepājas  maģistra  programmas  ievirzēm.   Tā  kā  otrs  Liepājas  maģistra 

programmas virziens ir digitālo tīklu mediji, tad Helsinku universitātē tika aplūkota arī otra 

– vispārīgā  jauno mediju  programma „Jaunie mediji“,  kas ir  saturiski   līdzīga Liepājas 

programmai. Abām Helsinku Mākslas un Dizaina universitātes programmām arī ir moduļu 

struktūra. 

Programmu salīdzinājums

Kritēriji Liepājas Universitāte Helsinku Mākslas un Dizaina universitāte (Somija)
Programmas 
nosaukums

Jauno mediju māksla Skaņa jaunajos 
medijos

Jaunie mediji

Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds 

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds mākslā

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds 
(Master of Arts)

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds (Master 
of Arts)

Studiju ilgums 2 gadi  2 gadi 2 gadi

Apjoms 80 KRP 80 KRP (pēc izvēles 
- vairāk)

80 KRP (pēc izvēles - 
vairāk)
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Programmas 
apraksts

Programma ir orientēta 
uz pētniecības procesā 
balstītu jauno mediju 
mākslas attīstību, 
teorijas un prakses 
mijiedarbību. 
Rezultātā tiek 
sagatavoti 
konkurētspējīgi, 
kvalitatīvi augstvērtīgi 
profesionāļi – jauno 
mediju mākslinieki 
akustiskajās mākslās, 
elektroniskajā mūzikā 
un digitālo tīklu 
medijos.

Programma ir 
orientēta uz 
profesionālu skaņu 
tehnoloģiju apguvi 
un pielietojumu 
jaunajos medijos. 
Rezultātā tiek 
sagatavoti 
profesionāli skaņu 
dizaineri radošajām 
industrijām 
(interfeisa dizains, 
datorspēles, 
multimediji uc.)

Programma ir orientēta 
uz jauno mediju prasmju 
un pētniecības 
apgūšanu. Rezultātā tiek 
sagatavoti  mākslinieki 
un dizaineri jaunajos 
medijos (interfeisa 
dizains, interakcijas 
dizains, informācijas 
dizains, interaktīvais 
naratīvs, jauno mediju 
producēšana, spēļu 
dizains, digitālā 
animācija. 

Programmas
saturs moduļos  
Jauno mediju 
mākslas 
pētniecībai, 
aktualitātēm un 
kontekstiem veltītie 
moduļi

Jauno mediju mākslas 
pētniecība; Kultūrā 
balstīta ekonomika; 
Jauno mediju 
kultūrvides konteksti 
(daļēji)

Mediju un dizaina 
izpratne; Mediju 
māksla un kultūra; 
Mediju dizaina 
pētniecība

Mediju un dizaina 
izpratne; Mediju māksla 
un kultūra; Mediju 
dizaina pētniecība

Vizuālās un mediju 
kultūras, uztveres 
un komunikācijas 
teorijas un prakses 
sintēze

Jauno mediju 
kultūrvides konteksti

Mediju māksla un 
kultūra (daļēji)

Mediju māksla un kultūra 
(daļēji)

Attēlu kultūra – no 
fotomākslas 
vēstures, teorijas un 
filozofijas līdz 
digitālo attēlu 
tehnoloģijām 

Fotogrāfiskie mediji -- Individuālais studiju 
plāns

Audiālās uztveres 
izziņai un mākslai 
veltītie moduļi – no 
akustikas un 
elektroniskās 
mūzikas teorijas līdz 
skaņu studijas 
praksei

Audio kultūra; 
Akustiskās mākslas, 
mūzikas antropoloģija

Pure Data 
programmēšana; 
Ievads skaņas 
dizainā un mūzikā; 
Ievads Rietumu 
klasiskajā mūzikā

---

Interaktivitātes 
pielietojums jauno 
mediju tehnoloģijās 
– no 
programmēšanas 
multimedijiem, 
gudrajiem 
materiāliem līdz 
responsīvajām 
vidēm

Interaktīvie mediji, 
Jauno mediju 
kultūrvides konteksti 
(daļēji)

Programmēšanas 
pamati

Individuālais studiju 
plāns

Digitālo tehnoloģiju 
tīkliem veltīti moduļi 

Digitālo tīklu mediji Mediju un dizaina 
izpratne

Mediju un dizaina 
izpratne
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– no interneta līdz 
mobilajām un 
raidīšanas 
tehnoloģijām
Secinājumi salīdzinājuma rezultātā:

“Skaņa jaunajos medijos” ir  vairāk koncentrēta uz skaņas dizainera darbu, tā  ir 

vairāk  industriāli  nekā  mākslinieciski  ievirzīta.  Liepājas  JMM  programmā  paredzētais 

virziens “Akustiskās mākslas” ir orientēts gan uz muzikālās un mākslinieciskās domāšanas 

attīstīšanu,  gan  praktisku izpildījumu,  tādējādi  piedāvājot  universālāku iznākumu – šīs 

programmas beidzēji būs spējīgi darboties gan kā labi sagatavoti audio mākslinieki, gan 

strādāt dažādās ar skaņu un elektronisko mūziku saistītās radošajās industrijās. Līdzīgi arī 

“Skaņa  jaunajos  medijos”  programma  ir  vairāk  praktiski  orientēta,  kamēr  LiepU  JMM 

programma tiecas nodrošināt beidzējus ar plaša spektra vispusīgām iespējām – būt gan 

konkurētspējīgiem māksliniekiem, gan darboties radošajās industrijās, gan nodarboties ar 

pētniecību un kombinēt augstākminētās sfēras.

2.  OTRAIS  SALĪDZINĀJUMS tiek  veikts  ar  Londonas  Goldsmita  universitātes 

(Goldsmith  University  London)  programmu  „Interaktīvie  mediji:  teorija  un  prakse“ 

Lielbritānijā. http://www.gold.ac.uk
Izvēles pamatojums: 

1. Londonas Goldsmita programma tika izvēlēta konceptuālās pieejas dēļ – tajā 

dominē teorijas un prakses mijiedarbība, kā arī pētniecība, kas ir arī LiepU 

programmas galvenās vadlīnijas. 

2. Saturiski šī progamma sasaucas ar LiepU JMM programmas vairākiem būtiskiem 

moduļiem, kas orientēti uz interaktivitāti; 

3. Šai programmai ir moduļu struktūra.

Programmu salīdzinājums

Kritēriji Liepājas Universitāte Londonas Goldsmita universitāte
(Lielbritānija)

Programmas 
nosaukums

Jauno mediju māksla Interaktīvie mediji: teorija un 
prakse

Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds 

Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds mākslā

Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds (Master of Arts)

Studiju ilgums 2 gadi 1 gads pilna laika
2 gadi nepilna laika

Apjoms 80 KRP 80 KRP
Programmas 
apraksts

Programma ir orientēta uz 
pētniecības procesā balstītu 
jauno mediju mākslas 
attīstību, teorijas un prakses 
mijiedarbību. Programmas 
apguves rezultātā tiek 
sagatavoti konkurētspējīgi, 
kvalitatīvi augstvērtīgi 

Programma orientēta uz mediju 
teorijas un prakses apvienošanu. 
Rezultātā tiek iegūtas 
augstvērtīgi kvalitatīvas prasmes 
un izpratne par mediju mākslas 
un mediju industrijas projektu 
producēšanu.
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profesionāļi – jauno mediju 
mākslinieki akustiskajās 
mākslās, elektroniskajā 
mūzikā un digitālo tīklu 
medijos.

Programmas
satura atklāsme 
moduļos

 

Jauno mediju 
mākslas 
pētniecībai, 
aktualitātēm un 
kontekstiem veltītie 
moduļi

Jauno mediju mākslas 
pētniecība; Kultūrā balstīta 
ekonomika; Jauno mediju 
kultūrvides konteksti (daļēji)

Interaktīvie mediji: teorija (3 
daļās); Interaktīvie mediji: 
praktiskās metodes (kurss 1 un 
kurss 2); Mediju un kultūras 
industrijas; 

Vizuālās un mediju 
kultūras, uztveres 
un komunikācijas 
teorijas un prakses 
sintēze

Jauno mediju kultūrvides 
konteksti

Interaktīvie mediji: teorija (1. 
daļa: jauno mediju, kibernētikas 
un informācijas sistēmu 
sakarības interaktīvo mediju 
kontekstā)

Attēlu kultūra – no 
fotomākslas 
vēstures, teorijas un 
filozofijas līdz 
digitālo attēlu 
tehnoloģijām 

Fotogrāfiskie mediji Interaktīvie mediji: teorija (2. 
daļa: interaktīvie mediji saistībā 
ar digitālo estētiku: no 
fotogrāfijas līdz virtuālajai 
realitātei)

Audiālās uztveres 
izziņai un mākslai 
veltītie moduļi – no 
akustikas un 
elektroniskās 
mūzikas teorijas līdz 
skaņu studijas 
praksei

Audio kultūra; Akustiskās 
mākslas, mūzikas 
antropoloģija

Interaktīvie mediji: praktiskās 
metodes 

Interaktivitātes 
pielietojums jauno 
mediju tehnoloģijās 
– no 
programmēšanas 
multimedijiem, 
gudrajiem 
materiāliem līdz 
responsīvajām 
vidēm

Interaktīvie mediji, Jauno 
mediju kultūrvides konteksti 
(daļēji)

Interaktīvie mediji: teorija; 
Interaktīvie mediji: praktiskās 
metodes

Digitālo tehnoloģiju 
tīkliem veltīti moduļi 
– no interneta līdz 
mobilajām un 
raidīšanas 
tehnoloģijām

Digitālo tīklu mediji Interaktīvie mediji: teorija (3. daļa 
– interaktīvie mediji saistībā ar 
virtuālajām vidēm, atvērtajiem 
tīkliem, rizomātiskajām 
struktūrām un kolektīvo apziņu)

Secinājumi salīdzinājuma rezultātā
Konceptuālās  ievirzes  un  metodikas  ziņā  Londonas  Goldsmita  universitātes 
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programma ir vistuvākā LiepU JMM programmai. Londonas maģistra programmu raksturo 

1)  teorijas un prakses apvienošana,  2)  pētniecība kā  galvenā  vadlīnija  mākslas darbu 

tapšanā, 3) radošie projekti var būt gan mākslas darbi ar nekomerciālu mērķi, gan radošo 

industriju  projekti  ar  komerciālu  mērķi,  4)  izmantotā  metodoloģija  radošo  projektu 

realizācijā  –  1.  solis:  pētniecība un eksperimenti,  2.  solis  –  konceptuālā   un  tehniskā 

realizācija,  3.  solis  –  kontekstualizēšana  un  izstādīšana.  Visas  četras  minētās 

programmas vadlīnijas ir saskaņā ar Liepājas studiju programmas paredzēto koncepciju. 

Atšķirības pastāv galvenokārt saturiskajos virzienos, jo Londonas Goldsmita universitātes 

programma ir vispusīgāka, kamēr LiepU programmas specializācija ir skaņa (akustiskās 

mākslas un elektroniskā mūzika) un digitālo tīklu mediji.

3.  TREŠAIS  SALĪDZINĀJUMS tiek  veidots  ar  radniecīgu  programmu Baltijā  – 

Tallinas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu „Jaunie mediji“. 

http://www.artun.ee/index.php?lang=eng&main_id=364
Izvēles pamatojums: 

1. Tallinas  Mākslas  akadēmijā  īstenotā  studiju  programma  ir  vistuvākā  Liepājas 

programmai  pēc  savas  ievirzes  –  tai  ir  līdzīgi  mērķi,  uzdevumi  un  sagaidāmie 

rezultāti,  taču  tā  nav  orientēta  uz  skaņu,  kas  ir  būtiska  Liepājas  programmas 

ievirze; 

2. Tai piemīt ilgstoša pieredze – šī programma (dažādās tās attīstība pakāpēs) pastāv 

jau vairāk nekā desmit gadus. 

3. Programmai ir moduļu struktūra.

Programmu salīdzinājums

Kritēriji Liepājas Universitāte Tallinas Mākslas akadēmija
Programmas 
nosaukums

Jauno mediju māksla Jaunie mediji

(Tēlotājmākslas fakultāte, 
Jauno mediju nodaļa)

Iegūstamais 
akadēmiskais grāds 

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds mākslā

Humanitāro zinātņu maģistra 
grāds filoloģijā 

Studiju ilgums 2 gadi  2 gadi
Apjoms 80 KRP 120 KRP
Programmas 
apraksts

Programma ir orientēta uz 
pētniecības procesā balstītu 
jauno mediju mākslas 
attīstību, teorijas un prakses 
mijiedarbību. Programmas 
apguves rezultātā tiek 
sagatavoti konkurētspējīgi, 
kvalitatīvi augstvērtīgi 
speciālisti – jauno mediju 
mākslinieki akustiskajās 
mākslās, elektroniskajā 
mūzikā un digitālo tīklu 
medijos.

Programmai ir orientēta uz 
dažādu digitālo un tehnoloģisko 
mākslu apmācību un pētniecību; 
tās  rezultātā tiek sagatavoti 
kvalificēti jauno mediju mākslinieki 
interaktīvo mediju mākslās.
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Programmas
saturs moduļos  
Jauno mediju 
mākslas 
pētniecībai, 
aktualitātēm un 
kontekstiem veltītie 
moduļi

Jauno mediju mākslas 
pētniecība; Kultūrā balstīta 
ekonomika; Jauno mediju 
kultūrvides konteksti (daļēji)

Mediju mākslas vēsture un 
teorētiskās problēmas
(par jauno mediju un mākslas 
formu attīstību 19. un 20. gs. līdz 
mūsdienām)

Vizuālās un mediju 
kultūras, uztveres un 
komunikācijas teorijas 
un prakses sintēze

Jauno mediju kultūrvides 
konteksti

Mediju mākslas vēsture un 
teorētiskās problēmas (daļēji)

Attēlu kultūra – no 
fotomākslas vēstures, 
teorijas un filozofijas 
līdz digitālo attēlu 
tehnoloģijām 

Fotogrāfiskie mediji Mediju mākslas vēsture un 
teorētiskās problēmas (daļēji)

Audiālās uztveres 
izziņai un mākslai 
veltītie moduļi – no 
akustikas un 
elektroniskās mūzikas 
teorijas līdz skaņu 
studijas praksei

Audio kultūra; Akustiskās 
mākslas, mūzikas 
antropoloģija

Grafiskā programmēšana 
(Max/MSP Jitter, PureData: 
reāllaika datu, skaņas un video 
editēšana)

Interaktivitātes 
pielietojums jauno 
mediju tehnoloģijās – 
no programmēšanas 
multimedijiem, 
gudrajiem 
materiāliem līdz 
responsīvajām vidēm

Interaktīvie mediji, Jauno 
mediju kultūrvides konteksti 
(daļēji)

Interaktīvo programmatūru 
praktiskās vides; 
Programmēšanas pamati; 
Grafiskā programmēšana

Digitālo tīklu 
tehnoloģijas – no 
interneta līdz 
mobilajām un 
raidīšanas 
tehnoloģijām

Digitālo tīklu mediji Interaktīvo programmatūru 
praktiskās vides (daļēji – interneta 
produktu dizains)

Secinājumi salīdzinājuma rezultātā
Abas  programmas  ir  līdzīgas,  tām  ir  līdzīgs  sagaidāmais  rezultāts.  Galvenās 

atšķirības  veido  konceptuālā  pieeja  moduļu  satura  atklāsmē  –  Tallinas  Mākslas 

akadēmijas  programmā  ir  četri  apjomīgi  moduļi,  no  kuriem tikai  viens  ir  orientēts  uz 

teorijas un prakses mijiedarbību, kamēr pārējie 3 – vairāk uz praktisku pētniecību. Turpretī 

LiepU JMM programmas koncepcija balstās pētniecībā, teorijas un prakses mijiedarbībā: 

katrā  no LiepU JMM programmas 10 moduļiem paredzēta teorētisko atziņu aprobācija 

praktiskajā darbā, katra moduļa gala rezultāts ir pētniecības procesā radīts mākslas darbs 

vai jauno mediju projekts.

4.   CETURTAIS SALĪDZINĀJUMS   tiek veikts ar tāda paša līmeņa līdzīgām programmām 

Latvijā. Latvijas augstskolās pašlaik netiek piedāvāta humanitāro zinātņu maģistra  studiju 
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programma „Jauno mediju māksla”. Radniecīgas programmas Latvijas augstskolās, kuru 

beidzēji iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās, ir šādas: 

Latvijas  Mākslas  akadēmijas  programma  “Vizuālā  komunikācija” (Audio-

vizuālās komunikācijas nodaļa). Programma ir teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju 

apguve,  strādājot  gan  ar  tradicionālajiem,  gan  ar  digitālajiem  izteiksmes  līdzekļiem. 

Vizuālās  komunikācijas  apakšnozarē  tiek  sagatavoti  audiovizuālo  mediju  mākslinieki. 

Programmai  ir  trīs  galvenie  novirzieni  –  datortehnoloģijas,  video  un  tipogrāfija,  īpaši 

uzsvērtas laikmetīgās mākslas studijas.

Kultūras akadēmijas programma “Audiovizuālā māksla” programmā “Mākslas”. 

Programma īpašu uzmanību pievērš vizuālajai kultūrai – kadram, tēlu semantikai, 

vides  organizēšanai,  kino  tehnikas  iespējām,  kā  arī  filmas  dramaturģijai  un  montāžai, 

mūsdienu kino tēlainībai un jaunu tehniku izmantošanai. 

Salīdzinājumā ar Latvijas Mākslas akadēmijas programmu, kas ir vienlīdz orientēta 

gan  uz  tradicionālākiem  medijiem  (video,  tipogrāfija),  gan  jaunajiem  (internets, 

datortehnoloģijas), LiepU JMM programma primāri ir orientēta uz jauno mediju tehnoloģiju 

izmantošanu mākslās un divu galveno virzienu attīstību: akustiskās mākslas / elektroniskā 

mūzika un digitālo tīklu mediji. Ja Latvijas Mākslas akadēmijas programmas uzmanības 

centrā  ir  laikmetīgās  mākslas  izpratnes  veidošana,  tad  LiepU  programmas  centrā  ir 

starpdisciplinaritāte un jauno mediju mākslas studijas.

Salīdzinājumā ar Kultūras akadēmijas programmu, kas primāri orientēta uz kino kā 

audiovizuālu  mākslu  laikmetīgās  kultūras  kontekstā,  LiepU  JMM  programma  piedāvā 

daudzpusīgāku,  multimediālāku  orientāciju  mākslās,  kas  izmanto  jauno  mediju 

tehnoloģijas.

Abu  minēto  programmu  struktūra  veidota  pēc  tradicionālu  akadēmisku  kursu 

sistēmas,  LiepU  JMM studiju  programma piedāvā  inovatīvu  pieeju  –  tā  tiek  realizēta 

moduļu sistēmā. Katrs modulis ir studiju programmas veseluma daļa ar kopīgu mērķi un 

sasniedzamo  rezultātu,  kas  nodrošina  jauno  mediju  mākslas  izglītību  ar  akadēmisku 

ievirzi.  Moduļu  sistēma  ļauj  nodrošināt  arī  starpdisciplinaritātes  aspektu,  kas  ir  īpaši 

nozīmīgs jauno mediju mākslas kontekstā. Kā parāda Eiropas, īpaši, Lielbritānijas mākslas 

augstskolu pieredze, jauno mediju mākslas izglītības specifika raksturojama šādi: moduli 

var pielīdzināt apjomīgam projektam (projektā  balstītas studijas). Moduļa struktūru parasti 

veido savstarpēji  saistītas un viena otru pārklājošas moduļu daļas (katrai teorētisks un 

praktisks aspekts), kas nodrošina rezultātu sasniegšanu. 

Secinājumi salīdzinājuma rezultātā

Akadēmiskā  maģistra  studiju  programma  JMM  LiepU  ir  tapusi,  analizējot 

pašreizējo situāciju mākslas izglītībā valstī un jauno mediju mākslas izglītības pieredzi un 

attīstību Eiropā. Tā kā jauno mediju mākslas joma ir plaša, izstrādājot studiju programmas, 
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katra  augstskola  izvēlas  noteiktu  studiju  virzienu,  kas  Liepājas  JMM  programmas 

gadījumā ir akustiskās mākslas / elektroniskā mūzika un digitālo tīklu mediji.   

Tā kā Latvijas augstskolās patlaban nav citas uz jauno mediju mākslu tik specifiski 

orientētas programmas, tad Liepājas programma “Jauno mediju māksla” ir novatoriska: 

1. struktūras ziņā – veidota moduļu sistēmā;

2. konceptuālā  ziņā  –  mākslas  darbu  tapšana tiek  balstīta  pētniecībā,  teorijas  un 

prakses mijiedarbībā; 

3. satura ziņā  – jo ne tikai  Latvijā,  bet arī  citur Eiropā  un ārpus tās robežām nav 

daudz  līdzīgu  jauno  mediju  mākslas  programmu,  kura  būtu  ar  šādiem  galvenajiem 

novirzieniem: akustiskās mākslas / elektroniskā mūzika un digitālo tīklu mediji. 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem

Informatīvajā ziņojumā „Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma 

atbilstībai vidējā  termiņā” (izskatīts Ministru kabinetā 2010. gada 1. jūnijā) atzīmēts, ka 

nosacīts  darbaspēka  pieprasījuma  pieaugums  2015.  gadā  tiek  prognozēts  tādās 

augstākās izglītības profesiju grupās kā  „datorzinību speciālisti (..), inženieri un arhitekti  

(..), kā arī humanitārās un sociālās zinātnes profesijās”.

LiepU organizētajās darba devēju  fokusgrupu sanāksmēs humanitāro zinātņu un 

mākslas jomās (2009. un 2010. gadā) atzīmēts, ka pastāv tendence pieaugt sabiedrības 

pieprasījumam pēc kultūras vērtībām, un tāpēc eventuāli var paaugstināties kultūrizglītotu 

speciālistu izredzes darba tirgū. Turklāt jauno mediju mākslas specifika – absolventi būs 

ieguvuši ne vien plašas teorētiskās zināšanas mūsdienu kultūrā un mediju mākslā, bet arī 

praktiskas  zināšanas  darbā  ar  jaunajām  tehnoloģijām  –  vairākkārtīgi  palielina  šīs 

programmas absolventu iespējas darba tirgū. 

Ir  veiktas  aptaujas  ar  potenciālajiem  darba  devējiem  un  citām  iesaistītajām  un 

ieinteresētajām pusēm.

Kurzemes  Biznesa  inkubators  un  Ventspils  Augsto  tehnoloģiju  parks –  šīs 

organizācijas ir ieinteresētas sadarboties, lai izstrādātu radošu uzņēmējdarbību un vadību 

gan mācību, izpētes, gan praktiskās uzņēmējdarbības līmenī, piemēram, MPLab pētnieki 

īsteno  uz  klientu  vērstu  pētniecību  un  konsultācijas,  kuras  pasūta  atbilstošo  jomu 

uzņēmēji. KBI vēlas attīstīt studentu uzņēmējdarbības prasmes radošo industriju sektorā. 

KBI  un  Ventspils  Augsto  tehnoloģiju  parks  vēlas  uzsākt  īpaši  Latvijas  un  Lietuvas 

sadarbības  programmu  un  izstrādāt  trīs  virzienu  sadarbību  starp  KBI,  studentiem  un 

MPLab.  KBI  vēlas  noteikt  Mākslas  pētījumu  laboratorijai  praktiskus  pētnieciskus 

uzdevumus, ko tieši pasūtītu uzņēmēji.

Draugiem.lv – lielākais sociālās komunikācijas tīkls, kurā  aizvien aug darbinieku 

skaits (šobrīd – gandrīz 90 cilvēku, tostarp mākslinieki, programmētāji), plānojot attīstīties 
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par platformu, kas izplata dažādus inovatīvus produktus, piemēram, interaktīvas tiešsaiste 

spēles,  ierīces utt.  Draugiem.lv  ir  īpaši  ieinteresēti  sadarboties arī  ar  neatkarīgiem un 

kvalificētiem programmētājiem, dizaineriem un projektu menedžeriem. Līdz šim kompānijai 

nācies vilties pašreizējo Latvijas augstākās izglītības institūciju beidzēju profesionālajās 

prasmēs,  tā  plāno  izveidot  īpašu  Mācību  akadēmiju,  lai  izglītotu  jaunus  un  talantīgus 

cilvēkus atbilstošajās jomās.  

Locomotive productions / “Kinoklubs” – var pieņemt darbā vienu vai vairākus 

speciālistus imersīvajās 3D tehnoloģijās, jo 3D filmu uzņemšana ir jauna parādība ne tikai 

Latvijā, bet visā  kino industrijā. Kompānijas vadītājs ir pārliecināts, ka šāds speciālists/ 

pētnieks tiktu uzņemts atplestām rokām visā pasaulē. Kompānijai būtu nepieciešami arī 

kvalificēti pēcproducēšanas menedžeri.

Jauno  mediju  kultūras  centrs  RIXC  –  gatavs  sadarboties  ar  pētniekiem  un 

projektu iniciatoriem, vadītājiem un menedžeriem plašā  jauno mediju  kontekstā,  kā  arī 

nodrošinā jauno mediju māksliniekiem regulāras izstādīšanās iespējas Rīgā un Latvijā, kā 

arī ārvalstīs. RIXC arī var piedāvāt darbu vairākiem mediju māksliniekiem topošās Latvijas 

elektroniskās mākslas datubāzes veidošanā  (kas ir  ilgtermiņa projekts,  realizēts  ar LR 

Kultūras ministrijas atbalstu).

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā – par mākslas projektu menedžeri kādu laiku 

jau  strādājusi  viena  LiepU  Jauno  mediju  mākslas  bakalaura  programmas  absolvente. 

LLMC gatava pieņemt darbā kvalificētus un spējīgus pētniekus, projektu menedžerus un 

koordinatorus, kā arī sadarboties ar teorētiķiem dažādos projektos.

Radi  vidi  pats –  viens  no  biedriem ir  LiepU  Jauno  mediju  mākslas  bakalaura 

programmas absolvents. Organizācija nevar piedāvāt algotu darbu, bet var sadarboties kā 

atbalsta platforma aktīviem, aizrautīgiem un mērķtiecīgiem jaunajiem profesionāļiem.

Liepājas pilsētas Dome pārvalda daudzus pašvaldības kultūras objektus – Liepājas 

teātri, Liepājas muzeju, Liepājas koncertzāli (projekts izstrādes stadijā), multifunkcionālo 

Olimpisko halli. Pašvaldība atkārtoti apliecinājusi, ka Liepājai nepieciešami jauno mediju 

profesionāļi, kuri strādā minētajās organizācijās, kā arī konkrētos pašvaldības projektos. 

Pašvaldība  izrādījusi  vēlmi  uzlabot  komunikāciju  ar  studentiem,  mācībspēkiem, 

zinātniskajiem  vadītājiem  par  pilsētas  vajadzībām,  jo  pastāv  pārpratumi  komunikācijā 

un/vai  interpretācijā  par to, kādas prasmes, intereses un spējas sagaidāmas no abām 

iesaistītajām pusēm.

Pēc  veiktajām aptaujām var  secināt,  ka  šīs  programmas kvalitatīvi  augstvērtīgā 

izglītība  spēj  nodrošināt  absolventiem  daudzveidīgas  iespējas  strādāt  un  turpināt 

pilnveidoties šādas galvenajās jomās:

1)  turpināt  studijas  doktorantūrā  („Jauno  mediju  mākslas“  doktorantūras  studiju 

programma  LiepU  sāks  darboties  2012./2013.  studiju  gadā,  kā  arī  citās  Latvijas 
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augstskolās);

2) strādāt zinātniskajā pētniecībā, kultūras iestādēs (valsts un pašvaldību sektorā), 

mākslas centros un jauno mediju mākslas organizācijās (NVO sektorā);

3) strādāt kā individuālam māksliniekam (individuālā darba veicējam) profesionālajā 

mākslā un jaunajos medijos;

4)  radošajās  industrijās  –  medijos  (digitālajā  /  interaktīvajā  /  interneta  televīzijā, 

internetā),  reklāmas dizainā,  radošu tehnoloģiju  un programmatūru izstrādē,  poligrāfijā, 

izdevniecībās, scenogrāfijā, teātros, koncertzālēs, u.tml.
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7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā

2010./2011. st.g. imatrikulēti 2010./2011. st.g. eksmatrikulēti

3 1

2011./2012. st.g. imatrikulēti 2011./2012. st.g. eksmatrikulēti

5 0

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits – 2010./2011. studiju gadā imatrikulēti 3 

studenti.

7.3. Absolventu skaits - Maģistra programmā “Jauno mediju māksla” vēl nav absolventu. 

7.4. Studentu aptaujas un to analīze
Liepājas  Universitāte  ik  gadu  apkopo  studentu  viedokļus  KVS sistēmā,  kas  tiek 

izmantota  šajā  analīzē.  Otrajā  programmas  „Jauno  mediju  māksla”  studiju  gadā 

(2011./2012.  st.  g.)  tika  veikta  programmas  direktores  veidotā  maģistra  programmas 

studentu aptauja (tajā piedalījās 5 studējošie – 4 no maģistratūras 1. kursa, un 1 – no 2. 

kursa.  Analīzē  tika  izmantoti  arī  2010./2011.  studiju  gadā  veiktās  bakalaura  studiju 

programmas „Jauno mediju māksla” studentu aptaujas. Šo aptauju rezultāti tika izmantoti 

programmas pilnveidošanā.

Jautājumi Atbildes Atbilžu 
skaits

Kas bija noteicošais jūsu izvēlē 
studēt šajā programmā?

1) Budžeta vietas
2) Iespēja iegūt stipendiju
3) Interese par jauno mediju 
mākslu 
4) Vēlos kļūt par mākslinieku 
5) Studijas tuvu dzīvesvietai 
6) Izredzes atrast atbilstošu darbu 
Latvijā pēc beigšanas
7) Nākotnes izredzes atrast darbu 
ārzemēs 

1)++++
2)+++
3)+++++
4)+++
5)+
6)+
7)+

Kā  jūs  vērtējat  studiju 
programmas  atbilstību  darba 
tirgum

1) Atbilst 
2) Daļēji atbilst 
3) Grūti atbildēt 

1)+
2)+++
3)+

Vai  varat  apgalvot,  ka vēlaties 
kļūt  par  jauno  mediju 
mākslinieku?

1) Jā 
2) Nē
3) Nezinu 
4) Cits 

1)+++++
2)
3)
4)

Studiju kursu grūtības pakāpes 1) Piemērota  1)+++++

28



novērtējums 2) Grūta
3) Viegla 2)

3)
Studiju kursi, kuru kvalitāte 
neapmierina

1) Modulis A1 (5 KRP) JAUNO 
MEDIJU MĀKSLAS PĒTNIECĪBA 
2) Modulis A2 (10 KRP) AUDIO 
KULTŪRA
3) Modulis A3 (5 KRP) 
FOTOGRĀFISKIE MEDIJI
4) Modulis A4 (10 KRP) 
INTERAKTĪVIE MEDIJI
5) Modulis A5 (5 KRP)  KULTŪRĀ 
BALSTĪTA EKONOMIKA
6) Modulis A6 (10 KRP) JAUNO 
MEDIJU KULTŪRVIDES 
KONTEKSTI
7) Modulis B1a (15 KRP) 
AKUSTISKĀS MĀKSLAS / 
ELEKTRONISKĀ MŪZIKA
8) Modulis B1b (15 KRP) 
DIGITĀLO TĪKLU MEDIJI

1)
2) +
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kā jūs vērtējat programmā 
iesaistīto mācībspēku 
zināšanas, pasniegšanas stils 
un metodika kopumā

1) Teicami 
2) Labi
3) Apmierinoši

1)+
2)++++
3)

Kā  jūs  vērtējat  mācībspēku 
attieksme pret studentiem

1) Teicami 
2) Labi
3) Apmierinoši

1)++
2)+++
3)

Analīze:  Kopumā  studenti  augstu  vērtē  Jauno  mediju  mākslas  programmu,  pozitīvi  ir 

novērtēta gan pasniedzēju kompetence, gan pasniedzēju attieksmei pret studentiem. 

Galvenais iemesls, kas noteicis izvēli studēt šajā programmā, ir interese par jauno 

mediju mākslu, un pārliecība, ka studējošie grib kļūt par jauno mediju māksliniekiem. Otrs 

svarīgākais  iemesls  ir  –  budžeta  vietas.  Šajā  programmā  studējošie  visi  ir  budžeta 

studenti, kas norāda, ka vairāk darbs jāveltī programmas popularizēšanai, lai piesaistītu 

arī  maksas  studentus.  Pēc  analoģijas  ar  bakalaura  studiju  programmu  –  jaunas 

programmas pirmajos gados ir daudz mazāk maksas studentu, nekā tad, kad programma 

jau ir nostabilizējusies un akreditēta.

Tikai vienam studentam no 2. kuras neapmierina viens studiju modulis, kas ir saistīts 

ar to, ka šī programma ir pilnīgi jauna, un tajā ar katru gadu tiek veikti uzlabojumi, par ko 

liecina tas, ka 1. kursa studentus šis pats modulis apmierina pilnībā. 

Svarīgs ir fakts, ka tikai 1 students norādījis, ka viņam ir būtiski bijis tas, ka studēt 

var tuvu mājām, kas norāda uz studiju programmas kvalitāti un studējošo interesi par šo 

jomu, kā arī to, ka šodien studentiem svarīgāks ir programmas saturs, un mazāk svarīgi, 
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ka tās atrodas tuvāk pie mājām. Tātad dzīvesvietai  maģistratūras līmenī  nav tik  lielas 

nozīmes,  jo  studējošie  ir  sasnieguši  vecumu,  kad  bieži  izvēlas,  piemēram,  studijas 

ārvalstīs. Savukārt šāds fakts liecina, ka LiepU var kļūt par konkurētspējīgu augstākās 

izglītības  mācību  iestādi,  kura  piedāvā  tādas  kvalitatīvi  augstas  starptautiska  līmeņa 

programmas kāda ir “Jauno mediju māksla”. 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze - Maģistra programmā “Jauno mediju māksla” vēl 

nav absolventu

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studenti aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Studiju procesa pilnveidošanā 

tiek ņemti vērā studējošo aptauju rezultāti, kā arī studentu viedoklis pārrunās ar studiju 

programmas direktori un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāni. 

Katra studiju semestra noslēgumā notiek pārrunas starp moduļa pasniedzējiem un 

studentiem par  konkrēto  moduli,  izvērtējot  un  izdiskutējot  gan  rezultātus,  gan  to,  kas 

nepieciešams procesa pilnveidošanā.

Studenti  Izteiktie  ierosinājumi  tiek  ņemti  vērā,  izdiskutēti  un  izdarītas  iespējamās 

izmaiņas vai novērsti izteiktie trūkumi. Studenti piedalās: 

- anketēšanā un kopīgā anketu analīzē;

- moduļu izvērtēšanā (individuālās pašnovērtējuma anketas, studiju procesa analīze 

un secinājumi, kuri tiek protokolēti vai citādi dokumentēti);

-  regulārā  izglītības  modeļa  izvērtēšanā,  SVID  analīzē  (kopā  ar  visiem  studiju 

procesā iesaistītiem mācībspēkiem),

-  studiju  programmas  prezentēšanā  (skolās,  konferencēs  un  semināros,  radio, 

televīzijā, laikrakstos, internetā un citos medijos);

- studiju procesa organizēšanā (http://mplab.lv/forums) un dokumentēšanā.

Viena no programmas studentēm darbojas arī studiju programmu pašnovērtējuma 

ziņojuma darba  grupā.  Programmas studentiem ir  tiesības  tikt  ievēlētiem visās  LiepU 

vēlētajās institūcijās un studentu pašpārvaldē. 
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8. Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits

Kopumā programmas A un B daļas realizācijā ir nodarbināti 18 mācībspēki; no tiem 9 ir 

LiepU pamatdarbā (50%). 

“Jauno  mediju  mākslas”  programmas  specifika  ir  ārvalstu  docētāji  (no  Nīderlandes, 

Lielbritānijas un Vācijas) – 3 (no kuriem 2 ar doktora grādu, 1 profesors). 

Lai nodrošinātu studiju programmas māksliniecisko līmeni, 2 no vieslektoriem ir docētāji no 

mākslas augstskolām – 1 no Latvijas Mākslas akadēmijas un 1 – J. Vītola Mūzikas akadēmijas. 

Ir iespējami arī citi vieslektori, kuri nav minēti akadēmiskā personāla sarakstā.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
No 19 mācībspēkiem 10 mācībspēkiem ir doktora grāds (50%). 

Pārējiem  9  –  ir  maģistra  grāds,  vairāk  kā  50%  no  tiem  (6  mācībspēki)  studē 

doktorantūrā vai strādā pie promocijas darba pabeigšanas.

8.3. Zinātņu doktori un profesori 
Programmā strādā 3 profesori (Zane Gailīte, Kerstina Meja, Jānis Rimšāns) un 6 

asociētie profesori (Anita Jansone, Inta Klāsone, Diāna Laiveniece, Daina Celma, Rasa 

Šmite, Ilva Skulte), kas kopumā sastāda 50%.

Zinātņu doktora grāds ir 10 programmas pasniedzējiem dažādās zinātņu nozarēs – 

mākslās, datorzinātnē, ekonomikā, filozofijā, pedagoģijā. 

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

Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem kritērijiem un 

LiepU kvalitātes vadības sistēmas (KVS) noteiktajai procedūrai „Personāla plānošana, 

atlase un novērtēšana”. Akadēmisko personālu ievēl uz 6 gadiem, noslēdzot darba līgumu 

par darbinieka pienākumiem veikt akadēmisko, zinātniski pētniecisko un metodisko darbu. 

Personāla attīstības politika saistīta ar LiepU zinātniskās darbības stratēģiju 2010.–2016. 

gadam.

Pieaicinātos mācībspēkus izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

- izglītība (zinātniskais grāds);

- docējamam studiju kursam atbilstoša zinātniski pētnieciskā un metodiskā darbība;

- mācībspēka profesionālā pieredze un darbība docējamam studiju kursam atbilstošā 

jomā;

- sadarbības kvalitāte.

“Jauno mediju mākslas” programmas specifika pieprasa ļoti dažādu jomu 

speciālistus, tādēļ programmā 50 % mācībspēku ir no ārpuses, no kuriem savukārt 30% ir 

no ārzemēm. Arī turpmāk paredzēts saglabāt šādu proporciju, jo tas tiek uzskatīts par ļoti 

svarīgu 2 galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, ārzemju vieslektori nodrošina studiju programmas 

starptautisko līmeni, lai studenti būtu konkurētspējīgi Eiropas līmenī. Otrkārt, pieaicinātie 
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vieslektori (kas ir augsta līmeņa eksperti gan mākslās, gan mediju un mākslas teorijās) no 

Rīgas citām augstskolām palīdz uzturēt un celt izglītības līmeni, lai LiepU beigušie studenti 

būtu konkurētspējīgi mākslinieki arī Latvijas līmenī.

Šajā  programmā  aktuālākais  jautājums  ir  kā  sastrādāties  pamatdarbā  esošajiem 

mācībspēkiem  ar  viespasniedzējiem,  kā  arī  izaicinājums,  ar  kuru  saskaras  LiepU 

mācībspēki  (piemēram,  no  datorzinātņu  un  ekonomikas  jomām),  ir  pieredzes 

transformācija  atbilstoši  jauno  mediju  mākslas  nozares  vajadzībām.  Kā  ir  pierādījusi 

bakalauru programma (kurai jau ir 5 gadi), šī sadarbība un savstarpējā  pielāgošanās ir 

sākusi risināties arvien veiksmīgāk salīdzinājumā ar pirmajiem studiju gadiem. Lielā mērā 

šai  sadarbībai  ir  palīdzējuši  arī  LiepU  MPLab  organizētie  semināri  pasniedzēju 

kvalifikācijas pilnvedošanai un darbam moduļos, kas ir  atšķirīgs, jo pieprasa sadarbību 

starp  pasniedzējiem,  komunikācijas  prasmes  un  elastību.  Tādēļ  arī  turpmāk  tiks 

organizētas  gan  sapulces  moduļu  ietvaros,  gan  semināri  pasniedzējiem,  pilnveidojot 

akadēmiskā personāla darbu moduļos bāzētajā Jauno mediju mākslas programmā. 

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Studiju programā “Jauno mediju māksla” ir cieši saistīta ar LiepU MPLab (Mākslas 

pētījumu laboratoriju).  MPLab piedalās programmas organizācijā,  attīstības projektu un 

mākslas  projektu  sagatavošanā,  pētnieku  kā  mācībspēku  piesaistē.  Studenti  labprāt 

izmanto MPLab resursus, mediju laboratoriju un šobrīd pēc savām iespējām un interesēm 

līdzdarbojas dažādos projektos. MPLab galvenais mērķis – ar veikt zinātniskos pētījumus 

un  sekmēt  jaunradi  jauno  mediju  mākslā  un  kultūrā;  atbalstīt  jauno  mediju  izglītības 

attīstību; veicināt māksliniecisko praksi publiskā  telpā,  kā  arī  attīstīt  radošās industrijas 

mākslas un inovācijas tehnoloģiju jomā. 

MPLab  organizē  ikgadējas  starptautiskas  zinātniskas  konferences  (sadarbībā  ar 

Jauno mediju kultūras centru RIXC), kas ir starptautiski atzītas tēmu novatorisma ziņā. No 

2006.  līdz  2009.  gadam  tika  realizēts  ZP  atbalstīts  pētijuma  projekts  „Viļņi  - 

elektromagnētiskie viļņi kā materiāls un medijs mākslā”), kura ietvaros notika zinātniskas 

konferences “Viļņi” (2006), “Spiegošanas tehnoloģija un māksla” (2007) un “Spektropija – 

zinātniskas un mākslinieciski meklējumi elektromagnētiskajā spektrā” (2008).  Kopš 2009. 

gada MPLab sāk risināt tēmas saistībā ar ilgtspējības jautājumiem, organizējot mākslas un 

zinātnes sadarbībai veltītas konferences “Enerģija” (2009) un Tehno-ekoloģijas” (2011). 

2010. gada jūnijā MPLab bija viens no starptautiskās liela mēroga zinātniskās konferences 

SLSA – 6th European Meeting for Society of Science, Literature and Arts, kas notika Rīgā 

un  Liepājā.  MPLab  bija  atbildīgs  par  divu  konferences  sekciju  tematikas  izstrādi  un 

orgnizēšanu - “Art as Research” un “Networks and Sustainability”.  Sadarbības partneris 

Bernes Mākslu universitāte, Y Transdisciplinaritātes institūts (vadītājs  prof. F.Dombois), 

Latvijā – RSU, RISEBA, LiepU, Laikmetīgās mākslas centru, Jauno mediju kultūras centrs 
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RIXC.

Šo  konferenču  rezultāti  tika  apkopoti  apjomīgos  divvalodīgos  rakstu  krājumos  - 

“Acoustic  Space”,  kas  ir  recenzēts  starptautisks  periodisks  izdevums,  kas  veltīts 

starpdiscplinārai pētniecībai mākslas, zinātnes, tehnoloģiju un sabiedrības jomās. 2011. 

gada pavasarī ar Norvēģu finanšu instrumenta atbalstu LiepU realizēta projekta “Jauno 

mediju  mākslas  attīstība  Liepājā”  tika  izdoti  trīs  krājumi  –  “Enerģija”,  “Māksla  kā 

pētniecība” un “Tīkli un ilgtspējība” (izdevējs: LiepU MPLab sadarbībā ar Jauno mediju 

kultūras centru RIXC). Šo izdevumu galvenā redaktore Dr.sc.soc. Rasa Šmite, kas kopš 

2010. gada ir LiepU asociētā profesore un maģistra programmas “Jauno mediju māksla” 

vadītāja. Izdevumu redkolēģijā strādā arī citu programmas pasniedzēji – asoc. prof. Ilva 

Skulte,  Mg.art.  Raitis  Šmits un tajā  ir  publicēti  arī  programmas pasniedzēju  R.Šmites, 

R.Šmita, I. Skultes uc. zinātniski raksti (skat. CV). 

MPLab 2011. gadā ir izdevis arī Rasas Šmites monogrāfiju – grāmatu “Kreatīvie tīkli” 

(MPLab /  RIXC),  kuras  pamatā  ir  autores  disertācija  (aizstāvēta  2011.  gada  pavasarī 

RSU). 

Studiju programmā strādā sekojoši aktīvi profesionāli mākslinieki: Rasa Šmite, Raitis 

Šmits, kas regulāri piedalās starptautiski nozīmīgās jauno mediju mākslas izstādēs Latvijā 

un ārvalstīs, jaunās paaudzes aktīvākie mākslinieki – Ivars Grāvlejs, Kristaps Grundšteins, 

kā arī mūziķis Rolands Kronlaks. Vairāki studiju programmas pasniedzēji šobrīd strādā pie 

disertācijām atbilstoši savās zinātņu nozarēs – Dace Bluķe, Raitis Šmits (LMA), Rolands 

Kronlaks  (JVLMA).  Tāpat  visi  programmas  pasniedzēji  aktīvi  darbojas  savās  zinātņu 

nozarēs, publicējot zinātniskus rakstus, piedaloties konferencēs un pētniecības projektos. 

Skatīt akadēmiskā personāla CV.
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Studiju  programma  tiek  finansēta  no  šādiem  avotiem:  valsts  dotācijām,  LiepU 

pašieņēmumiem,  attīstības  projektiem  (2007-2011)  un  mazajiem  grantu  projektiem  – 

VKKF, VKKF Kurzemes programma, Liepājas kultūras pārvalde, u.c.

2011./2012. studiju gadā par valsts budžeta līdzekļiem maģistra studiju programmā studē 

7 studenti.

Programmas “Jauno mediju māksla” izveidē un attīstībā nenovērtējama nozīme ir 

bijusi 2 liela mēroga attīstības projektiem – Jauno mediju mākslas izglītības izveidošanai 

un  attīstībai  Liepājā,  kas  saņēma  EEZ/Norvēģu  finanšu  instrumenta  atbalstu.  Par  šo 

projektu  līdzekļiem tika  izveidota  studiju  vide  –  izremontētas  un aprīkotas  puspagraba 

telpas  LiepU  ēkā  Kūrmājas  prospektā  13,  izveidota  materiāli  tehniskā  bāze,  veikta 

maģistra  un  doktora  studiju  programmas  izstrāde  un  uzsākšanu,  organizēti  pasākumi 

mācībspēku kvalifikācijas celšanai (semināri), piesaistīti izglītības un pētniecības eksperti, 

veicināta  un  nodrošināta  sadarbības  un  informācijas  aprites  nodrošināšana  un 

veicināšana, uzsākta pētniecība, izdoti zinātnisku rakstu krājumi u.c.

Šo  projektu  rezultātā  LiepU  infrastruktūra  ir  atbilstoša,  lai  īstenotu  studiju 

programmas vajadzības. Studijas notiek speciāli izremontētās un aprīkotās LiepU telpās 

Kūrmājas prospektā 13, kur ir izveidota foto laboratorija un studija, skaņu producēšanas 

un apstrādes laboratorija, mediju laboratorija, eksperimentālā (demonstrējumu) telpa un 

citas  studijām  nepieciešamās  telpas  ar  attiecīgo  aprīkojumu.  Šeit  notiek  arī  lekcijas, 

studenti gatavo savus patstāvīgos darbus, izmanto mediju laboratoriju un bibliotēku.

Studeni izmanto arī LiepU resursus – LiepU darbojas bibliotēka, periodikas lasītava 

ar kopēšanas iespējām, datorlasītava ar sekojošām datu bāzēm: Britannica Online, LETA, 

Nozare.lv,  EBSCO, Letonika,  Eiropa.lv,  SAGE,  ScienceDirect,  Science  Online,  Latvijas 

Vēstnesis, Rīgas Laiks,  Rubricon,  ProQuest, SpringerLink, SIAM Journal Online. 
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10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem

Studiju  programmas  specifika  un  izglītības  modeļa  filozofija  nosaka  dinamisku 

sadarbību ar jauno mediju, kultūras un radošo industriju institūcijām, pētniecības centriem 

Latvijā  un ārvalstīs. Tādēļ  programmā  liela nozīme tiek pievērsta sadarbības tīklojumu 

veidošanai gan ar nevalstiskajām kultūras organizācijām, gan radošajām industrijām, gan 

ar valsts sektoru (pašvaldībām, izglītības institūcijām u.c.), kas ir absolventu potenciālie 

darba devēji. 

1. Studiju programmas īstenošanu pozitīvi ir ietekmējusi sadarbība ar šādiem partneriem 

(un potenciālajiem darba devējiem) no nevalstiskā kultūras sektora:
1) Jauno mediju kultūras centrs RIXC (Rīga),

2) Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (Rīga),

3) Radi vidi pats (Liepāja),

4) Starpnozaru mākslas grupa SERDE (Liepāja), 

5) Kultūras un mākslas projekts NOASS (Rīga).

2. Radošo industriju atbalsta tīklā iesaistīties interesi izrādījuši sekojoši uzņēmumi:

1) Kurzemes Biznesa inkubators un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks,

2) HUB Riga (Andrejsala, Rīga),

3) Draugiem.lv,

4) Real Sound Lab (Rīga),

5) Digitālā darbnīca (Rīga),

6) Fontaine Enterprises (Liepāja),

7) ELM Media (Rīga),

8) Locomotive productions / “Kinoklubs” (Rīga),

9) Kurzemes radio un reģionālā televīzija.

3.  Sadarbība tiek  īstenota  arī  valsts  un pašvaldības institūciju līmenī,  kas  atbalsta 

studiju  procesu, piedāvājot  projektus radošai  darbībai.  Liela daļa šādu pasūtījumu tiek 

realizēti kā moduļa uzdevumi (ja apjoms nav liels) vai kā moduļa gala rezultāts/projekts (ja 

piedāvājums  atbilst  moduļa  tematikai).  Projekts  ietvēra  sadarbību  ar  Liepājas  pilsētas 

Attīstības  pārvaldi,  pilsētas  attīstības  tendenču  izpēti,  koncepcijas  veidošanu, 

māksliniecisko  ideju  apstrādi,  materiālu  savākšanu  un  atlasi,  tehnisko  prezentācijas 

sagatavošanu, koncepcijas vizuālu prezentāciju. Projekta rezultāts bija paredzēts reālai 

izmantošanai.  Šāda un līdzīga veida sadarbība notiek  ar  šādām institūcijām: Liepājas 

universitāte  (piemēram,  izstrādājot  priekšlikumus telpu  noformējumam vai  mājas  lapas 

dizainam; Liepājas Kultūras pārvalde; Liepājas Attīstības pārvalde, u.c.

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Lai  nostiprinātu  sekmētu  jauno  mediju  mākslas  nozares  attīstību  mākslas 
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kontekstā, šobrīd tiek veidots sadarbības tīkls ar Latvijas mākslu augstskolām – Latvijas 

Mākslas akadēmiju, Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. 

Lai  nodrošinātu  starpdiscplināru  pētniecību,  jauno  mediju  mākslas  maģistra 

programma sadarbosies arī ar citām Latvijas augstākās izglītības institūcijām, t.sk.:

1) Latvijas Universitāte – lielākais un vecākais multidsciplinārais zinātnes 

un augstākās izglītības centrs Latvijā.

2)  Rīgas  Ekonomikas  augstskola  –  ekonomikas  un  biznesa  izglītības 

augstskola, kura strādā angļu valodā visu trīs Baltijas valstu izglītības tirgum.

3) Rīgas Tehniskā  universitāte  – vadošā  tehniskās augstākās izglītības 

institūcija Latvijā, tajā atrodas vairāki zinātnes un inovāciju klasteri.

4)  Rīgas  Stradiņa  Universitāte  –  augstākās  izglītības  institūcija  ar 

tradicionāli  izstrādātām  medicīnas  pētījumu  nozarēm  un  attīstībā  esošu 

Komunikācijas studiju nodaļu (īpaši sakari tiek veidoti ar Multimediju komunikācijas 

programmu).

5) Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Izglītības atbalsta tīkls ietver arī starptautiskas augstākās izglītības institūcijas, ar 

kurām Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas programma jau ir izveidojusi aktīvu 

sadarbību, to skaitā:

1) Popkultūras akadēmija, Groningenas Hanzes universitāte (Nīderlande),

2) Mākslas, mediju un tehnoloģiju fakultāte, Utrehtas Mākslas skola (Nīderlande),

3) Tamperes Mākslas un mediju  skola,  Tamperes Lietišķo zinātņu universitāte 

(Somija),

4) Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledža (Lietuva),

5) Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija (Lietuva),

6) Jauno mediju nodaļa, Igaunijas Mākslas akadēmija (Igaunija),

7) Mākslas, dizaina un mediju fakultāte, Sanderlendas Universitāte (Lielbritānija).
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11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai citā 
augstskolā

Ja tiek pārtraukta maģistra studiju programmas „Jauno mediju mākslas” darbība, 

LiepU studentiem ir iespējas turpināt studijas Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra studiju 

programmā “Audiovizuālā māksla”. 

To nodrošina vienošanās starp Latvijas Kultūras akadēmiju un Liepājas Universitāti, kas 

noslēgta 2010. gada 3. jūnijā. 
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12. Secinājumi
1.  Studiju  programma  Jauno  mediju  māksla  atbilst  Latvijas  Republikas  Ministru 

kabineta noteikumiem par akadēmiskās augstākās izglītības valsts standartu – noteikumi 

Nr.2 (2002. 1. marts, prot. Nr.1 4.§), kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 19. 

punktu.

2.  Studiju  procesa  organizācija  un  nodrošinājums  atbilst  programmas  mērķu  un 

uzdevumu sasniegšanai. Regulāri jāveic materiāli tehnisko un citu resursu papildināšana. 

Akadēmiskā  personāla  kvalifikācija  atbilst  programmas  satura  prasībām,  kā  arī  tiek 

strādāts  gan  pie  esošo  mācībspēku  kvalifikācijas  paaugstināšanas,  gan  pie  jaunu 

kvalificētu jauno mediju jomas speciālistu piesaistes.

3. Studiju programmai ir  veiksmīga sadarbība ar daudzām institūcijām Latvijā  un 

ārvalstīs, kā arī potenciālajiem darba devējiem no radošo industriju sektora. Tomēr studiju 

procesā nepieciešams vairāk iesaistīt radošo industriju pārstāvjus.     

4. Studiju programma Jauno mediju māksla ir eksperimentāla pēc savas būtības. 

Jaunais  izglītības modelis  ir  pilnveidošanas procesā.  Studiju  procesam nepieciešamos 

uzlabojumus skatīt attīstības plānā (13.).
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13. Programmas attīstības plāns
LiepU ir  izstrādāta  Jauno  mediju  mākslas  izglītības  attīstības  stratēģija  2008.  – 

2014. gadam, kura paredz pilna cikla izglītības (bakalaurs, maģistrs, doktors) izveidošanu 

un  pētniecības  attīstību.  Vadoties  pēc  šī  dokumenta  un  analizējot  reālo  situāciju,  tiek 

veidots maģistra studiju programmas attīstības plāns 2011. – 2017. gadam (skatīt tabulu). 

Maģistra studiju programma „Jauno mediju māksla”
attīstības plāns 2011. /2012. – 2016. /2017. studiju gadam

N.
p.k

Risināmie jautājumi Veicamie uzdevumi Izpildes 
laiks

Atbildīgais 
par izpildi

Izpildes apliecinā-
jums

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

1. Izveidot pastāvīgu studiju 
procesa vērtēšanas sistēmu, 
kas paātrinātu ierosinājumu 
un atklāto problēmu 
risinājumu. 
2. Apgūt un ieviest jaunas 
mācīšanas/mācīšanās 
metodes un formas atbilstoši 
jauno mediju specifikai un 
aktualitātēm.
3. Veidot studiju procesa 
noturīgu sasaisti ar 
pētniecību, mākslas 
procesiem un radošajām 
industrijām (sadarbības tīkls).
4. Atbalstīt mācībspēku un 
studentu radošās un 
pētniecības iniciatīvas, 
mobilitāti dažādos veidos. 

Regulāri
2011 – 
2017

regulāri

regulāri

regulāri

Studiju 
programmas 
direktore, 
izveidotās 
darba 
grupas

Dinamisks studiju 
process, sasniegti 
kvalitatīvi plānotie 
studiju rezultāti.

2. Regulāra materiāli 
tehniskās bāzes un citu 
resursu atjaunošana

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

2011 – 
2017
regulāri

Studiju 
programmas 
direktore 

Atbilstoša materiāli 
tehnisko līdzekļu un citu 
resursu bāze

3. Atbilstoša akadēmiskā 
personāla nodrošināšana

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

2011 – 
2017

regulāri

Dekāne, 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore,
MPLab 
vadītāja

Augsti kvalificēts 
akadēmiskais personāls

4. Jauno mediju studiju un 
MPLab darbības 
(pētniecības procesa) 
pilnveidošana un 
ilgtspējības 
nodrošināšana

1. Veikt mērķtiecīgu un 
pamatotu programmas 
analīzi, lai uzlabotu studiju 
procesa organizēšanu.
2. Turpināt risināt jautājumus 
par studiju programmai un 
MPLab atbilstoša akadēmisko 
personāla papildināšanu.

2011 - 
2017

regulāri

Studiju 
programmas 
direktore

Studiju programmas 
kvalitatīva organizācija, 
MPLab pētniecības 
projektu veiksmīga 
realizācija un kvalificēta 
akadēmiskā personāla 
papildināšana
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II. PA!NOV$RT$JUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI

1. Liep#jas Universit#tes Sen#ta l%mums par studiju programmas ievie"anu
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2. Studiju programm! iesaist#t! akad"misk! person!la saraksts 
1. tabula 

Nr.
p.k.

V"rds, uzv"rds
Amats, iev#l#ts 

vai uz laiku 
pie%emts darb"

Zin"tn. vai 
akad#m. gr"ds

Izgl$t$bas iest"de, kur" ieg&ta augst"k" 
izgl$t$ba, kvalifik"cija, beig!. gads Pl"notie studiju kursi

1 Dace Blu&e Lektore, 
pie'emta darb" 
uz laiku

Mg.art. Latvijas Kult(ras akad#mija, m"kslas 
ma$istra gr"ds kult(ras teorijas 
specialit"t# 1998.;
Latvijas M(zikas akad#mija, m(zikas 
bakalaura gr"ds, 1996.

(A) Kult(r" balst%ta ekonomika (1 KRP)
(A) Audio kult(ra (3 KRP)
(B) Akustisk"s m"kslas /elektronisk" 
m(zika I (2 KRP)
(B) Akustisk"s m"kslas /elektronisk" 
m(zika II (4 KRP)

2 Daina Celma -Z%da Asoc. profesore, 
iev#l#ta

Dr.oec. Latvijas Universit"te, ekonomikas 
doktora gr"ds izgl%t%bas vad%b" 2004.;
Latvijas Universit"te, ma$istra gr"ds 
pedago$ij", 1996.;
Liep"jas Valsts Pedago$iskais instit(ts, 
vidusskolas latvie!u valodas un literat(ras 
skolot"ja kvalifik"cija, 1974.

(A) Kult(r" balst%ta ekonomika (2 KRP)

3 Zane Gail%te Profesore, 
iev#l#ta 

Dr.art Latvijas M"kslas augstskolu asoci"cija, 
m"kslas doktora gr"ds, 1992.;
J. V%tola Latvijas Valsts konservatorija, 
muzikologs, pedagogs -1980. 

(A) Audio kult(ra (2 KRP)

4 Ivars Gr"vlejs Lektors, 
pie'emts darb" 
uz laiku

Mg.art FAMU akad#mija Pr"g", m"kslas 
ma$istrs fotogr"fija (2007).

(A) Fotogr"fiskie mediji (2 KRP)

5 Kristaps 
Grund!teins

Asistents, 
pie'emts darb" 
uz laiku

Mg.art Latvijas M"kslas akad#mija, humanit"ro 
zin"t'u  ma$istra m"ksl"s akad#miskais 
gr"ds,2010.

(A) Fotogr"fiskie mediji (1 KRP)

6 Kristofers Heils 
(Christopher Hales)

Vieslektors, 
pie'emts darb" 
uz laiku

Dr.PhD Centr"l" Sv. Martina M"kslas un 
Dizaina skola, SmartLab, doktora 
gr"ds filosofij" (PhD), 2005

(A) Interakt%vie mediji 
(1 KRP)

7 Anita Jansone Asoc.profesore
, iev#l#ta

Dr.sc.comp. Latvijas Universit"te, datorzin"t'u 
doktora gr"ds datu apstr"des sist#m"s 
un datort%klos; 2008.;
Latvijas Universit"te, dabas zin"t'u 

(A) Interakt%vie mediji (3 KRP)
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ma$istra gr"ds datorzin"tn#s, 2001.;
Latvijas Valsts universit"te, 
matem"ti&is, 1988.

8 Inta Kl"sone Asoci#t" 
profesore, 
iev#l#ta 

Dr.paed Latvijas Universit"te, pedago$ijas 
doktora zin"tniskais gr"ds, 1995.;
'e(ingradas pedago$iskais instit)ts 
(Krievija), vidusskolas ras#!anas, 
t#lot"jm"kslas, darbm"c%bas skolot"js, 
1983.

(A) Jauno mediju kult)rvides konteksti 
(1 KRP)

9 Robs van 
Kranenburgs

Vieslektors, 
pie(emts  darb" 
uz laiku

Mg.art Tilburgas Universit"tes (University of 
Tilburg, N%derlande) ma$istra gr"ds 
liter"raj" teorij" (1988).

(A) Kult)r" balst%ta ekonomika (2 KRP)

10 Rolands Kronlaks Lektors, 
pie(emts darb" 
uz laiku

Mg.art J. V%tola Latvijas M)zikas akad#mija, 
profesion"lais  ma$istra gr"ds m)zik", 
2003. 

(A) Audio kult)ra (5 KRP)
(A) Interakt%vie mediji (1 KRP)
(B) Akustisk"s m"kslas /elektronisk" 
m)zika I (3 KRP)
(B) Akustisk"s m"kslas /elektronisk" 
m)zika II (6 KRP)

11 Di"na Laiveniece Asoc.prof., 
iev#l#ta LiepU

Dr.paed Latvijas Universit"te, doktora gr"ds 
pedago$ij", 2004.

(A) Jauno mediju m"kslas p#tniec%ba (1 
KRP)

12 Ilva Magazeina Lektore, 
pie(emta darb" 
uz laiku 

Mg.sc.educ Liep"jas Pedago$ijas akad#mija, 
izgl%t%bas zin"t(u ma$istra gr"ds 
pedago$ij" 2005.

(A) Interakt%vie mediji (2 KRP)

13 Kerstina Meja 
(Kerstin Mey)

Profesore 
Alstera 
Universit"t#, 
LiepU 
vieslektore, 
pie(emta darb" 
uz laiku

Dr.PhD Berl%nes Humbolta universit"tes 
(Humboldt University of Berlin) 
filozofijas doktora gr"ds, 1990.

(A) Jauno mediju m"kslas p#tniec%ba (1 
KRP)

14 J"nis Rim!"ns Profesors, 
iev#l#ts

Dr.math. Latvijas Universit"te, matem"tikas 
doktora gr"ds, 1992.;
Latvijas Valsts universit"te, fizi&is, 
1978.

(A) Interakt%vie mediji (1 KRP)

15 Ilva Skulte Asoci#t" Dr. philol Latvijas Valsts universit"tes doktora gr"ds (A) Jauno mediju kult)rvides konteksti 
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profesore R%gas 
Stradi&a 
universit"t#, 
LiepU pie&emta 
darb" uz laiku

filolo$ij" (1999). (2 KRP)

16 Rasa !mite Asoci#t" 
profesore, 
iev#l#ta 

Dr.sc.soc R%gas Stradi&a Universit"te, doktora 
gr"ds sociolo$ij", 2010.,
Latvijas M"kslas akad#mija, m"kslas 
ma$istra gr"ds m"ksl", 2000.

(A) Jauno mediju m"kslas p#tniec%ba (3 
KRP)
(A) Jauno mediju kult'rvides konteksti 
(4 KRP)
(B) Digit"lo t%klu mediji I (2 KRP)
(B) Digit"lo t%klu mediji II (5 KRP)

17 Raitis !mits Docents Latvijas 
M"kslas 
akad#mij", 
LiepU pie&emts 
darb" uz laiku

Mg.art Latvijas M"kslas akad#mija,  m"kslas 
ma$istra gr"ds m"ksl" ,2000. 

(A) Interakt%vie mediji (1 KRP)
(B) Digit"lo t%klu mediji I (2 KRP)
(B) Digit"lo t%klu mediji II (3 KRP)

18 K"rlis V#rpe LiepU pie&emts 
darb" uz laiku

Mg.phil. Latvijas Universit"te,  ma$istra gr"ds 
filozofij", 2007.

(A) Fotogr"fiskie mediji (2 KRP)

19 Inta Znoti&a Lektore, iev#l#ta 
LiepU

Mg.sc.edu Liep"jas Pedago$ijas akad#mija, 
izgl%t%bas zin"t&u ma$istra gr"ds 
pedago$ij", 2003.”

(B) Digit"lo t%klu mediji I (1 KRP)
(B) Digit"lo t%klu mediji II (2 KRP)

44



3. Akad"misk! person!la zin!tnisk!s p"tniec#bas/ m!ksliniecisk!s 

jaunrades biogr!fijas

45







































































































































4. Studiju modu!u programmas
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5. Par augst"k"s izgl#t#bas programmas apg$!anu izsniedzam" diploma un t" 

pielikuma paraugs 
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          PARAUGS  

 
Diploma pielikums ir izveidots saska ar modeli, kuru izstrdja Eiropas Komisija, Eiropas 
Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mris ir sniegt pietiekamu, neatkargu informciju, lai 
uzlabotu starptautisko caurredzambu un kvalifikciju (diplomu, grdu, sertifiktu, u.c.) 
atbilstgu akadmisko un profesionlo atzšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošaj 
oriinlaj kvalifikcij mints personas veikto un sekmgi pabeigto studiju btbu, lmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikum nedrkst bt nordes par kvalifikcijas 
novrtjumu, nordjumi par ts ekvivalenci vai ieteikumi ts atzšanai. Informcija jsniedz 
viss astos sadas. Ja kd sada informcija netiek sniegta, norda iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma srija MD Nr.   ) 

1. ZIAS PAR KVALIFIKCIJAS PAŠNIEKU 
 
Uzvrds(-i): ……………… 
 
Vrds (-i): ……………….. 
 
 Dzimšanas datums (datums/mnesis/gads): …………………… 
 
 Studenta identifikcijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIAS PAR KVALIFIKCIJU 
 
 Kvalifikcijas nosaukums: 

Humanitro zintu maistra grds mksl 

 
 Galven(s) studiju joma(s) kvalifikcijas iegšanai: 

Jauno mediju mksla 
 

 Kvalifikciju piešrušs iestdes nosaukums un statuss: 
Liepjas Universitte, valsts akreditta (28.08.2008), valsts dibinta, universitte 

 
 Studijas administrjošs iestdes nosaukums un statuss: t pati, kas 2.3. punkt 
 
 Studiju un eksamincijas valoda(-s): Latviešu 

 
 
3. ZIAS PAR KVALIFIKCIJAS LMENI 
Kvalifikcijas lmenis: Otrais akadmiskais grds 
 
Oficilais programmas garums: 

2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredtpunkti, 120 ECTS kredtpunkti 
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 Uzemšanas prasbas: 
Humanitro vai socilo zintu bakalaura grds humanitrajs zintns vai izgltbas 

zintns, vai informcijas tehnoloiju zintns, vai datorzintns  
vai otr lmea profesionl augstk izgltba humanitrajs zintns vai izgltbas 

zintns, vai informcijas tehnoloiju zintns, vai datorzintns 
 
4. ZIAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGTAJIEM REZULTTIEM 

Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
Programmas prasbas: 

 
Humanitro zintu maistra grdu mksl saem izgltojamais, kurš ieguvis 

pozitvu vrtjumu par programmas satura apguvi:  
 sekmgi apguvis studiju programm iekautos obligts daas moduus 45 KRP 

apjom: jauno mediju mkslas ptniecba, audio kultra, fotogrfiskie mediji, 
interaktvie mediji, kultr balstta ekonomika, jauno mediju kultrvides konteksti; 

 sekmgi apguvis ierobežots izvles daas moduu kursus 15 KRP apjom: 
akustisks mkslas/elektronisk mzika vai digitlo tklu mediji; 

 izstrdjis un aizstvjis maistra darbu (20 KRP) – Jauno mediju mkslas 
ptjumu, kura rezultt ir tapis ptniecb balstts mkslas darbs vai mkslas projekts, 
kur tiek demonstrtas studenta zinšanas dažds apgtajs jauno mediju tehniks 
un kas saturiski atbilst izvltajam novirzienam – akustiskajm mkslm, 
elektroniskajai mzikai vai digitlo tklu medijiem 

 
Programmas sastvdaas un personas iegtais novrtjums/atzmes/kredtpunkti: 

A DAA (OBLIGTA) 
Kursa nosaukums Kredtpunkti ECTS kredti Vrtjums 

Jauno mediju mkslas ptniecba 5 7,5  
Audio kultra 10 15  
Kultr balstta ekonomika 5 7,5  
Interaktvie mediji 10 15  
Fotogrfiskie mediji 5 7,5  
Jauno mediju kultrvides konteksti 10 15  

B DAA (IEROBEŽOTA IZVLE)   
Kursa nosaukums Kredtpunkti ECTS kredti Vrtjums 

Akustisks mkslas I vai  
Digitlo tklu mediji I 5 7,5 

 
Akustisks mkslas II vai  
Digitlo tklu mediji II 10 15 

 
GALA PRBAUDJUMI 

Maistra darbs 20 30  
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Atzmju sistma un nordjumi par atzmju sadaljumu: 

Atzme (nozme) Atzmes patsvars šs programmas 
studentu vid 

10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (oti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrz labi) % 

5 (viduvji) % 
4 (gandrz viduvji) % 
3-1 (neapmierinoši) % 

 
 Kvalifikcijas pašnieka svrt vidj atzme: 0,00 

Kvalifikcijas klase: ’’Standarta’’ 
 

5. ZIAS PAR KVALIFIKCIJAS FUNKCIJU 
 
Tiesbas turpint studijas: 

Tiesbas studt doktorantr 
Profesionlais statuss: 

Nav paredzts pieširt 
 

6. PAPILDINFORMCIJA 
 
Papildinformcija: 
 

Dotais diploma pielikums ir dergs tikai kop ar diplomu srija MD   Nr. 
 
Diploma pielikumu angu valod izsniedz Liepjas Universitte. 
 
Liepjas Universittes akadmisk maistra studiju programma „Jauno mediju mksla” ir akreditta no       ldz     . 
 

 
 

Papildinformcijas avoti: 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINJUMS 
Datums: 00.00.0000. 
 
Paraksts un t atšifrjums: ____________________ Vrds, Uzvrds 
 
Paraksttja ieemamais amats: Liepjas Universittes rektors 
 
Zmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIAS PAR AUGSTKS IZGLTBAS SISTMU VALST 
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6. Studiju programmas tipveida pl!ns

Tipveida pl!ns: akad"misk! ma#istra studiju programma "Jauno mediju m!ksla"

N
r.

Studiju kursa 
nosaukums

Studiju gads un semestris
KRP un p!rbaudes formas (I, E)

Stu
diju 
for
ma 
P/
N

M#c%bsp$ka 
v#rds, uzv#rds; zin#tniskais/

akad$miskais gr#ds

KRP

Pilna laika kl!tienes studijas

K
R
P

1. 2. 3.

1
.

2
.

I
/
E

3
.

4
.

I
/
E

5
.

6
.

I
/
E

 

Oblig!t!s izv"les 
kursi

 A da#a 45          
4
5   

 
Visp"rizgl#tojo!ie  

kursi             

1
.

Jauno mediju 
m#kslas p$tniec%ba 5 5

E
/ 5 P

Asoc.prof., Dr.sc.soc. Rasa 
!mite (3 KRP),   
Prof., Dr.PhD Kerstina Meja 
(1 KRP), 
Asoc.prof., Dr.paed. Di#na 
Laiveniece (1 KRP)

2
. Audio kult'ra 10

1
0

E
/

1
0 P

Lekt., Mg.art. Rolands 
Kronlaks (5 KRP),    
Prof., Dr.art. Zane Gail%te (2 
KRP),
Lekt., Mg.art. Dace Blu&e (3 
KRP)

0
3.
0
3.
1
2

Kult'r# balst%ta 
ekonomika 5 5

E
/ 5 P

Asoc.prof., Dr.oec. Daina 
Celma - Z%da (2 KRP),       
Lekt., Mg.art. Dace Blu&e 
(1KRP),            
Lekt., Mg.art. Robs van 
Kranenburgs (2KRP)

4
. Interakt%vie mediji 10

1
0

/
E

1
0 P

Lekt., Mg.art. Rolands 
Kronlaks (1 KRP),     
Doc., Dr.sc.comp. Anita 
Jansone (3 KRP),   
Lekt., Mg.art. Raitis !mits (2 
KRP),            
Lekt., Mg.sc.educ. Ilva 
Magazeina (2 KRP),  
Prof., Dr.math. J#nis 
Rim"#ns (1 KRP),
Lekt., Dr.PhD Kristofers 
Heils (1 KRP)

5
. Fotogr#fiskie mediji 5 5

/
E 5 P

Lekt., Mg.art. Ivars Gr#vlejs 
(2 KRP),
Lekt., Mg.philos. K#rlis 
V$rpe (2 KRP),
Lekt., Mg.art. Kristaps 
Grund"teins (1 KRP)

6
.

Jauno mediju 
kult'rvides konteksti

10 1
0

E 1
0

P Asoc.prof., Dr. Philol. Ilva 
Skulte(2 KRP),  
Asoc.prof., Dr.sc.soc. Rasa 
!mite (4 KRP),              
Prof., Dr.PhD Kerstina Meja 
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(3 KRP), 
Asoc.prof., Dr.paed. Inta 
Kl"sone (1 KRP)

Ierobe!ot#s izv$les 
kursi 
B da%a 15

1
5

Nozares 
profesion!l!s 
specializ!cijas  

kursi
B1* da#a

7
. Akustisk"s m"kslas I 5 5

/
E 5 P

Lekt., Mg.art. Rolands 
Kronlaks (3 KRP),     
Lekt., Mg.art. Dace Blu%e (2 
KRP)              

8
. Akustisk"s m"kslas II 10

1
0

E
/

1
0 P

Lekt., Mg.art. Rolands 
Kronlaks (6 KRP),
Lekt., Mg.art. Dace Blu%e (4 
KRP)                   

B2* da#a

9
. Digit"lo t$klu mediji I 5 5

/
E 5 P

Lekt., Mg.art. Raitis !mits (2 
KRP),             
Asoc.prof., Dr.sc.soc. Rasa 
!mite (2 KRP),              
Lekt., Mg.sc.educ. Inta 
Znoti&a (1 KRP)             

1
0
. Digit"lo t$klu mediji II 10

1
0

E
/

1
0 P

Lekt., Mg.art. Raitis !mits (3 
KRP),             
Asoc.prof., Dr.sc.soc. Rasa 
!mite (5 KRP),              
Lekt., Mg.sc.educ. Inta 
Znoti&a (2 KRP)             

Gala / valsts  
p!rbaud"jumi

1
1
. Ma#istra darbs 20

2
0

/
E

2
0 P

KOP" 80
8
0

* studenti izv"l!s vienu no B1 vai B2
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7. Studiju satura un "steno!anas apraksts 

7.1. Uz#em!anas nosac"jumi

Humanit#ro vai soci#lo zin#t,u bakalaura gr#ds  

vai  2. l)me,a profesion#l#  augst#k#  izgl)t)ba humanit#raj#s zin#tn%s vai  izgl)t)bas 

zin#tn%s, vai inform#cijas tehnolo'iju zin#tn%s, vai datorzin#tn%s

7.2. Uz#em!anas pras"bas

Iest#jp#rbaud)jumi: 

m#kslas p%t)juma pieteikums ma'istra darbam,

portfolio vizu#laj# m#ksl#,

portfolio prezent#cija

7.3. Studiju ilgums

2 gadi pilna laika (kl#tienes) studijas

7.4. Programmas apjoms kred"tpunktos - 80 KRP

7.5. Programmas strukt$ra

Ma'istra studiju programmu „Jauno mediju m#ksla” veido:

Oblig#t#s da+as (A) modu+i – 45 KRP

Oblig#t#s izv%les da+as (B) modu+i – 15 KRP

Ma'istra darbs – 20  KRP

3. tabula 

1. studiju gads 2. studiju gads
1. SEMESTRIS 20 KRP 3. SEMESTRIS 20 KRP

Modulis A1 (5 KRP) JAUNO MEDIJU 
M"KSLAS P$TNIEC(BA 

Modulis A2 (10 KRP) AUDIO KULT-RA 

Modulis A3 (5 KRP)  KULT-R" BALST(TA 
EKONOMIKA

Modulis A6 (10 KRP) JAUNO MEDIJU 
KULT-RVIDES KONTEKSTI

Modulis B1a (10 KRP)  AKUSTISK"S 
M"KSLAS 
VAI:
Modulis B1b (10 KRP) DIGIT"LO T(KLU 
MEDIJI

2. SEMESTRIS 20 KRP 4. SEMESTRIS 20 KRP
Modulis A4 (10 KRP) INTERAKT(VIE MEDIJI
Modulis A5 (5 KRP) FOTOGR"FISKIE 
MEDIJI

Modulis B1a (5 KRP) AKUSTISK"S 
M"KSLAS / ELEKTRONISK" M-ZIKA

         VAI:
Modulis B1b (5 KRP) DIGITI"LO T(KLU 
MEDIJI

Modulis B2 (20 KRP) MA&ISTRA 
DARBS:  JAUNO MEDIJU M"KSLAS 
P$T(JUMS

Ma'istru  studiju  programma  „Jauno  mediju  m#ksla”  realiz%ta  modu+u  sist%m# 

(vienoti  m%r*i  un  sasniedzamie  rezult#ti),  kur  katrs  modulis  ir  ar  noteiktu  m%r*i  un 

uzdevumiem,  skaidru  virzienu  un  rezult#tu,  formul%t#m  ieg.stamaj#m  kompetenc%m, 

v%rt%!anas  krit%rijiem.  Pasniedz%ji  savstarp%ji  sadarbojas  gan  modu+a,  gan  sist%mas 

ietvaros, lai nodro!in#tu apm#c)bas procesa veselumu.
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7.6. Ieg%stamais akad#miskais gr"ds

Humanit#ro zin#t)u ma%istra gr#ds m#ksl#

7.7. Ieg%stamais augst"k"s izgl$t$bas diploms - Ma%istra diploms

7.8. Pras$bas akad#misk" gr"da ieguvei

Humanit#ro zin#t)u ma%istra gr#du m#ksl# sa)em izgl&tojamais, kur! ieguvis 

pozit&vu v$rt$jumu par programmas satura apguvi: 

1) sekm&gi apguvis studiju programm# iek(autos oblig#t#s da(as modu(us  45 KRP 

apjom#: jauno mediju m#kslas p$tniec&ba, audiokult*ra, fotogr#fiskie mediji, interakt&vie 

mediji,  kult*r# balst&ta ekonomika, jauno mediju kult*rvides konteksti;

2) sekm&gi apguvis ierobe"ot#s izv$les da(as modu(u kursus 15 KRP apjom#: 

akustisk#s m#kslas/elektronisk# m*zika vai digit#lo t&klu mediji;

3) izstr#d#jis un aizst#v$jis ma%istra darbu (20 KRP) – Jauno mediju m#kslas 

p$t&jumu, kura rezult#t# ir tapis p$tniec&b# balst&ts m#kslas darbs vai m#kslas projekts, 

kur# tiek demonstr$tas studenta zin#!anas da"#d#s apg*taj#s jauno mediju tehnik#s un 

kas saturiski atbilst izv$l$tajam novirzienam – akustiskaj#m m#ksl#m, elektroniskajai 

m*zikai vai digit#lo t&klu medijiem.

7.9. Studiju forma - Pilna laika kl#tienes studijas

7.10. Darb$bas formas 

Lekcijas,  semin#ri,  grupu,  individu#lie  un  starptautiskie  jauno  mediju  m#kslas 

projekti,  koncepciju  izstr#de  (teorij#  un  praks$)  un  to  tehnisk#  realiz#cija,  izst#des, 

prezent#cijas, e-studijas, konsult#cijas, rakstveida teor$tisk#s esejas, patst#v&gais darbs.

7.11. P"rbaudes formas

Eks#meni (10 ballu sist$m#).

7.12. Programmas $steno!an" iesaist$to strukt%rvien$bu (profesoru grupu, instit%tu) 

uzskait$jums, to uzdevumi programmas $steno!an"
Studiju programmas &steno!anu nodro!ina LiepU Humanit#ro un m#kslas zin#t)u 

fakult#te un M#kslas p$t&jumu laboratorija. Atsevi!'us studiju kursus doc$ m#c&bsp$ki no 

LiepU Dabas un soci#lo zin#t)u fakult#tes un Pedago%ijas un soci#l# darba fakult#tes, 

R&gas  Stradi)a  Universit#tes,  Latvijas  M#kslas  akad$mijas  un  Latvijas  M*zikas 

akad$mijas, k# ar& #rvalstu vieslektori.

Programmas &steno!an# svar&ga ir sadarb&ba ar Jauno mediju kult*ras centru RIXC R&g#, 

kas nodro!ina saikni starp izgl&t&bas procesu un jauno mediju m#kslas praksi.

7.13. Pal$gperson"la raksturojums

Atbild$gais Uzdevumi studiju programmas 
$steno!an"

Humanit#r#s un 
m#kslas zin#t)u 
fakult#tes dekan#ts

Studiju lietvede Veic pilna laika studiju programm# 
stud$jo!o lietved&bu, sekmju uzskait&jumu, 
izzi)u sagatavo!anu.

Studiju programmas Programmas direktore Atbild par studiju programmas saturu un 
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direktore t# realiz#ciju.
Sagatavo studiju programmas 
licenc$!anas dokumentus. 
Koordin$ studiju programmas realiz#cij# 
iesaist&t# akad$misk# person#la un 
vieslektoru darbu, nodarbojas ar citiem 
studiju organiz#cijas jaut#jumiem. 
Izstr#d# nodarb&bu pl#nojumu.

M#kslas p$t&jumu 
laboratorija

Vad&t#ja Sadarbojas programmas p$tniecisko 
jaut#jumu risin#!an#, atbild par studentu 
iesais&!anu p$tniec&bas proces# un 
p$tniec&bas projektiem

Laborants Izpilda laboratorijas vad&t#jas izvirz&tos 
uzdevumus, kas saist&ti ar programmas 
un p$tniec&bas procesa realiz#ciju.

7.14. Materi!l!s b!zes raksturojums

Liep#jas Universit#tes Jauno mediju m#kslas programmas infrastrukt)ra ir speci#li 

piem$rota programmas &steno!anai – nesen renov$taj# un ar jaunu tehniku apr&kotaj#s 

Jauno mediju m#kslas telp#s – K)rm#jas prospekta 13 pagraba telpa ir apr&kotas ar visu 

nepiecie!amo tehniku (Norv$%u projektu ietvaros):

1.Datortehnika: 19 portat&vie datori (macbook), 12 stacion#rie datori - apple darba 

stacijas ar diviem monitoriem (mac pro + apple led screen), 7 stacion#rie pc tipa datori, 8 

stacion#rie datori (iMac).

2.Programmat$ras: Adobe - Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, After 

Effects, Premiere, Director u.c., Final Cut, Logic Studio, Sketchup, Max/MSP/Jitter Bundle.

3.Foto  studijas  apr"kojums: 7  digit#l#s  spogu'kameras  ar  da"#du  objekt&vu 

komplektiem, 4 fotostat&vi, Fotolaboratorija analogajai fotogr#fijai.

4.Video studijas apr"kojums: 3 profesion#l#s videokameras, 1 pusprofesion#l# 

videokamera,  3  video  kameras,  3  video  stat&vi,  TV  apar#ts  video  mont#"ai,  1  DVD 

ierakst&t#js/atska(ot#js, 1 HD TV apar#ts, 5 da"#di mikrofoni kamer#m, 4 apgaismojuma 

komplekti,  Za'ie  ekr#ni,  CRT  monitors,  monitors  film$!anas  laukumam,  4  austi(as 

kamer#m, 3 atstarot#ji, video pults.

5.Cita tehnika:  20 Arduino komplekti, Str#vas %enerators, 8 #r$jie cietie diski, 7 

DVD atska(ot#ji, 1 A3 form#ta printeris, 2 grafisk#s plan!etes, 7 projektori

6.Ska#u studija: ar ska(u ierakstu tehniku un akustiski pareizi apr&koto studiju.

LiepU bibliot$k# nodro!in#ts studentu darbs br&vpieejas las&tav# ar pla!u gr#matu, 

laikrakstu, literat)ras, m#kslas un kult)ras "urn#lu kl#stu, un datorlas&tav#, ir iesp$jams 

izmantot bezvadu internetu. Bibliot$k# darbojas datoriz$ts abonements un elektroniskais 

bibliot$kas katalogs, kas str#d# integr$taj# sist$m# ALISE. Bibliot$ka abon$ datu b#zes 

Letonika,  LURSOFT,  SAGE,  EBSCO,  Eiropa.lv,  Latvijas  V$stnesis,  Nozare  tie!saistes 

re"&m#, CD-ROM (Unesco Key data on Education, Encyclopedia Britannica) u.c., kuras 

nodro!ina  pieeju  un  inform#cijas  ieguvi  no  visas  pasaules.  Liep#jas  Universit#tes 
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bibliot$ka  sniedz  Starpbibliot$ku  abonementa  (SBA)  UN  Starptautisk#  starpbibliot$ku 

abonementa  (SSBA)  PAKALPOJUMUS.  Tiek  izmantots  dokumentu  pieg#des  servisi 

SUBITO, LNB.

Humanit#ro un m#kslas zin#t)u fakult#t$ un M#kslas p$t&jumu laboratorij# pieejami 

atbilsto!#  profila  nepublic$tie  studentu  un  m#c&bsp$ku  zin#tniskie  darbi;  fakult#te 

sadarbojas ar Latvijas un #rzemju augstskol#m zin#tnisk#s literat*ras ieg#d$ un apmai)#.

M#kslas  p$t&jumu  laboratorija,  kas  ar  da"#du  projektu  pal&dz&bu  regul#ri 

piesaista  l&dzek'us  m#c&bu  materi#li  tehnisk#s  b#zes  papildin#!anai  un 

nepiecie!am#s  m#c&bu  literat(ras  ieg#dei,  apzin#to  nepiecie!am&bu  sarakst# 

iek'#vusi ar& jauno mediju m#kslas ma%istra programmai nepiecie!amos materi#lus, 

tai skait# m#c&bu procesam nepiecie!amo literat(ru, kas pieejama gan studentiem, 

gan m#c&bsp$kiem.

7.15. Studiju programmas izmaksas

Studiju programmas finans$jums 2012. – 2014. gadam pilna laika studij#s tiek pl#nots LVL 
58 902 apm$r#,  to  veidos finans$jums no valsts  bud"eta  l&dzek(iem (t.sk.  finans$jums 
sporta,  kult*ras  un  dienesta  viesn&cu  izmaksu  seg!anai).  Valsts  bud"eta  finans$juma 
apr$'ins veikts saska)#  ar 2012. gadam noteiktaj#m b#zes izmaks#m (LVL 937,09 uz 
vienu studiju vietu) un izgl&t&bas tematiskai jomai „M#ksla” atbilsto!o koeficienta v$rt&bu: 
2,6156247. 
2012./2013.studiju gada 1.kurs# stud$jo!iem studiju maksas apm$rs ir noteikts nemain&gs 
visam periodam. Ma%istra studiju programmai „Jauno mediju m#ksla” pilna laika studij#s 
studiju maksa 2012./2013. studiju gada 1.kursam ir LVL 1 330 gad#. 
Studiju programmas izmaksas 2012. – 2014. gadam pilna laika studij#s tiek pl#notas LVL 
45 526 apm$r#, taj# skait#:

1. atl&dz&ba  m#c&bsp$kiem  LVL  11  521,  kas  sast#d&s  27,6%  no  kop$j#m  studiju 
programmas izmaks#m pilna laika studij#s;

2. p#r$j#s izmaksas tiek pl#notas LVL 34 005 apm$r# jeb 74,7% no kop$j#m studiju 
programmas izmaks#m pilna laika studij#s.

Pl#noto  m#c&bsp$ku  atl&dz&bas  sadal&jumu  pa  amatiem  ma%istra  studiju  programmai 
„Jauno mediju m#ksla” 2012. – 2014. gadam pilna laika studij#s skat. 1. tabul#.

Pl!notais m!c#bsp"ku atl#dz#bas sadal#jums pa amatiem 2012. – 2014. gadam 
pilna laika studij!s

Sadal#jums pa 
akad"miskajiem amatiem Summa, LVL

Profesors 2 367
Asoc. profesors 4 487
Docents 0
Lektors 4 510
Asistents 157

Kop! 11 521
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8. Citi studiju programmu raksturojo!ie dokumenti

8.1. Studiju programmas licence
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8.2. L$gums par stud#jo!o iesp#j"m turpin"t studijas cit" programm" vai augstskol"
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8.3. Atsauksmes par studiju programmu
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Rob van Kranenburg
Founder of The Internet of Things Council
Thinktank for the Internet of Things
Chair of IoT Forum Working Group Societal
Member of the Expert Group on IoT

Reference
NEW MEDIA DEPARTMENT LIEPAJA

Ghent 13 02 2011

Dear Madam/Sir,

The set up of the New Media Art Program in Liepaja, that is of real interest in economic terms in  
the education of young Latvian professionals into being part and contributing to the new service 
economy that will have a need for a large amount of native young professionals with the latest  
digital tools and knowledge, is definitely unique for Central Europe. Building as it does partly on  
the expertise of New Media Culture Centre “RIXC” and  former Culture and Information Centre  
“K@2”, both important accelerators for the rise of digital networks, their realis output in books,  
practical experience of artists and designers, international recognised expertise in the field of  
electronic arts and events had been coupled with the academic expertise and skills of local and  
international researchers. The outreach into international cooperation and the well equipped lab  
forms a real vibrant and dynamic learning culture. As a lecturer in the program I have been  
involved from the beginning in its conception. In the current MA work we can see high quality. It is  
my hope and belief that these participants will play a significant role in the coming digital  
economy and political situation of Latvia. Speaking to the current BA's it is clear that the New  
Media Department is instrumental in keeping smart young Latvians from going abroad too early, as  
the level of debate and discussion is very high. In the coming years I will stay involved with great  
pleasure,

Regards,

Rob van Kranenburg



8.4. LiepU re"istr!cijas apliec#ba un akredit!cijas lapa
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9. Nor"des par nepievienoto dokumentu atra!an"s vietu

Nepievienotie dokumenti pieejami:

LiepU m!jas lap! internet! – www.liepu.lv

LiepU kvalit!tes vad#bas sist"mas datu b!z"

LiepU Studiju da$!

Studiju procesa dokument!cija – M!kslas p"t#jumu laboratorij!

Publicit!tes materi!li – M!kslas p"t#jumu laboratorij!

Jauno mediju m!kslas izgl#t#bas att#st#bas projektu dokument!cija – LiepU Projektu 

da$!
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