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1. Augstskolas starptautiskā un nacionālā vide 

 

1.1. Vispārējā informācija par augstskolu 

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

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

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

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

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

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

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

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

Arī Daugavpils filiāle ir reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā.  

 2000.gadā RISEBA saľēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas beztermiľa 

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

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

pašreiz ir akreditācijas procesā.   

 Juridiski, uzľēmums SIA RSEBAA ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas kā augstākās izglītības iestādes dibinātājs. Galvenā SIA RSEBAA 

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

locekļi.  

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

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

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

privātās.  

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

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

attīstīt sekojošas konkurētspējīgās priekšrocības:  

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

un izglītības rādītāji; 

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

dibināšanas 1992.gadā;  

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

spēcīgās Absolventu pozīcijas un dinamiskā Studējošo pašpārvaldes attīstība;  

 efektīva zināšanu apmaiľa Baltijas valstīs tiek nodrošināta ar akadēmiskā personāla 

starpniecību, sadarbības partneriem un kontaktu ar uzľēmumiem daţādās sfērās 

palīdzību;  

 unikālās pieredzes uzkrāšanas (akumulācija) starptautisko akreditāciju un dalības 

starptautiskās apmaiľas programmas visā Eiropā rezultātā;  

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

daţādos starptautiskos pasākumos;  

 pieredzējuši akadēmiskā personāla pārstāvji, kas iesaistās pētnieciskajos un zinātnes 

procesos, palielinot pievienoto vērtību;    

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

pamatvērtības.   

  

1.1.1. Misija un stratēģiskie mērķi 

 

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

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

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

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

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

kas sekmēs Latvijas un Eiropas ekonomisko izaugsmi.  

  

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

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

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

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

  

Vērtības: 
  

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

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

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

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

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

neatľemama sastāvdaļa.  

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

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

vairāk darbavietas un lielāka sociālā kohēzija.  

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

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

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

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

lai studējošie izprastu uzľēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidošanā un uzturēšanā 

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

paaudzēm. 

  Definētās misijas izpildei RISEBA ir izvirzījusi sekojošas stratēģiskās prioritātes:  

 Turpmāka skolas internacionalizācija. 

 Zinātnes attīstība. 

 Akadēmiskā personāla attīstība. 

 Jaunu studiju programmu izstrāde. 

 Attiecību ar absolventiem pilnveidošana . 

 Mūţizglītības attīstība. 

 Augstskolas zīmola stiprināšana.  

 Sociālās atbildības sekmēšana.  

 

1.1.2. Mārketings, sabiedriskās attiecības un komunikācija augstskolas līmenī 

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

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

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

kuru uzdevums ir realizēt sekojošos mērķus:  

 Noturēt un paplašināt savas pozīcijas Latvijas izglītības tirgū. 

 Apgūt starptautiskos izglītības tirgus.  

 Veidot un stiprināt RISEBA tēlu un reputāciju.  

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

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

aktivitātes. Mērķauditoriju definēšana notiek ciešā sadarbībā ar RISEBA programmu 

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

mērķauditorija nepārtraukti mainās, daţādojas.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mudināšana palikt dzīvot, strādāt un pilnveidoties Latvijā.   

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

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

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

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

sadarbībā ar citu Latvijas un ārvalstu studentu organizācijām.  

 Pēdējo gadu laikā RISEBA ir attīstījušies jauni virzieni jaunu studiju programmu 

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

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

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

 Pamatojoties uz RISEBA definētajām stratēģiskajām prioritātēm, starp kurām ir arī 

internacionalizācija un starptautisko studentu skaita būtiska palielināšana, RISEBA mērķtiecīgi 

ir uzsākusi augstskolas popularizēšanu ārpus Latvijas.  

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

informācija par RISEBA tiek sniegta caur sekojošām tīmekļa vietnēm: 

Masterstudies 

Mastersportal.eu 

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

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

institūciju autonomiju.   

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

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

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

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

kabinetā.   

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

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

Nākamajā attēlā atspoguļotas RISEBA pārvaldības institūcijas, kas nodrošina lēmumu pieľemšanu 

augstskolā.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISEBA pārvaldības un lēmumu pieņemšanas institūcijas  

 

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

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

pat laikā nepārtraukti attīstoties un pilnveidojoties.   

 Augstskolas korporatīvo kultūru varētu raksturot kā pastāvīgu diskusiju optimālo risinājumu 

meklēšanā un lēmumu pieľemšanā.  

 

1.1.4. Saikne ar biznesa vidi 

 

Lai spētu nodrošināt RISEBA misiju un sagatavot augsti kvalificētus savas nozares 

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

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

būtiskākajiem priekšnoteikumiem izglītības kvalitātei un RISEBA absolventu pieprasījumam darba 

tirgū.  

 

Senāts  

Satversme  

Rektors  

Vadības sapulce 

Metodiskā padome Zinātniskā padome 

Katedru sēdes Programmu padomes 

Padomnieku  

konvents 
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 Viens no RISEBA stratēģiskās sadarbības pamatvirzieniem ir veicināt reģionālā biznesa un 

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

vides ieinteresētību studentu praktiskā darba nodrošināšanā un darbā iekārtošanā; attīstīt 

konsultāciju programmas; organizēt efektīvu savstarpējo komunikāciju; stiprināt augstskolas zīmolu 

profesionālajā vidē.  

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

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

iesaistīšanos augstskolas un studiju programmu attīstībā.  

Padomnieku konventa mērķis ir veicināt augstskolas darbības stratēģisko attīstību.  

Padomnieku konventa sastāvam Senāts vai Rektors izvirza kandidātus no ievērojamiem 

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

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

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

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

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

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

programmu virzieni.  

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

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

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

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

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

Severstallat, Televīzijas Kompānija FORMA PRO u.c. 

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

profesionālo vidi:  

- ar RISEBA absolventu starpniecību; 

- Padomnieku konventa darbība; 

- Studiju Programmu Padomju darbība; 

- Karjeras izaugsmes centra darbība; 

- dalība profesionālajās asociācijās un organizācijās: 

 Latvijas Darba devēju konfederācija;  

 Latvijas personāla vadīšanas asociācija;  

 Lielbritānijas tirdzniecības kamera Latvijā;  

 Londonas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.  

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

vadīšanā, izstrādē u.tml.; 

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

- prakšu vietu nodrošināšana studējošajiem;  

- u.c.  

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

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

speciālistu – praktiķu piesaisti studiju procesa nodrošināšanai un uzľēmumu pārstāvju dalību 

studiju programmu pilnveidošanā. Studiju reglamentējošie noteikumi paredz individuālo prakšu 

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

devēju pēc uzľēmuma iniciatīvas.  

 Attīstot studējošo akadēmisko potenciālu, RISEBA sekmē viľu iesaistīšanos uzľēmumu 

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

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

izturēja 1. kārtu ―Swedbank‖ a/s sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu rīkotajā Open Mind 
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stipendiju konkursā. Otrās intelektuālās augstskolu olimpiādē ―GE Money Bank INTELLECTICUS 

2009‖ 3. vietu un 4. vietu ieguva bakalaura studiju programmas (Eiropas biznesa studijas) dienas 

nodaļas attiecīgi 2. un 3. kursa studentu komandas. Pēc finanšu uzľēmuma „Deloitte Latvia Ltd‖ 

ierosinājuma RISEBA studenti tika iesaistīti uzľēmuma rīkotajā pētniecības projektā. 

 

2009./2010. studiju gadā noslēgtie sadarbības līgumi  

Nr. 

p.k. 

Prakses devēja – uzľēmuma 

nosaukums 

Līguma priekšmets  Studiju programmu 

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

pilnveidošana; Studiju 

procesa nodrošināšana; 

Prakses nodrošināšana 

Audiovizuālā mediju māksla 

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

 7. Latvijas darba aizsardzības 

speciālistu asociācija 
Studiju procesa 

nodrošināšana 
Darba aizsardzība 

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

nodrošināšana; Mājas lapas 

izstrāde 

Elektroniskā komercija  

10. VAS Latvijas valsts radio un 

televīzijas centrs 
Studiju programmas 

pilnveidošana; Studiju 

procesa nodrošināšana 

Elektroniskā komercija  

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

īpašuma pārvaldnieku asociācija 
Studiju programmas 

pilnveidošana; Studiju 

procesa nodrošināšana; 

Izglītības iegūšana; Prakses 

nodrošināšana 

Namu apsaimniekošana 
Uzľēmējdarbības vadība 

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

universitātes slimnīca‖ 
Prakses nodrošināšana Darba aizsardzība 

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

 

1.1.5. Zinātniski pētnieciskā darbība 

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

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

studējošo puses.  

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

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

zināšanu veidošanu, nodošanu, izplatīšanu un pielietošanu.  

Zinātniskās darbības stratēģiskie mērķi: 

http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=143&tabid=127
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=143&tabid=127
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
http://riseba.lv/LinkClick.aspx?link=129&tabid=127&language=en-US
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 attīstīt un atbalstīt zinātnisko vidi RISEBA; 

 ievēlēto profesoru skaita palielināšana;  

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

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

 iesaistīt esošos doktorantus pētnieciskajā darbībā un pedagoģiskajā darbā;  

 attīstīt un pilnveidot intelektuālo ieguldījumu portfeli;  

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

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

Zinātniskās darbības misija: 

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

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

organizāciju un sabiedrības labā kopumā.  

 

Zinātniskās darbības vīzija: 

Veicināt RISEBA atpazīstamību Eiropas un Starptautiskajā pētniecības tirgū ar studējošo un 

pasniedzēju savstarpējas sadarbības un zinātnisko pētījumu palīdzību.  

RISEBA zinātniskā darba pamatvirzieni: 

 uzľēmējdarbības vadība; 

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

 lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību Latvijā; 

 konkurences pētījumi Latvijā. 

 

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

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

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

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

 

Uzľemto doktorantu skaita dinamika: 

2006.gads – 8  

2007.gads – 4  

2008.gads – 10  

2009.gads – 5  
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Piecu gadu intelektuālā darba rezultāts 

 

Darbības joma 

Intelektuālā darba rezultāta portfelis Intelektuālā darba 

rezultāta veidi  
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Grāmatvedība     2   6 6   1   2 2 7 8 

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

Finanses 4   3   4 10   2     1 7 15 

IT         2 2         2 2 0 

Tiesību zinātne         2 2 1     1 0 1 5 

Menedţments     1   3 3 1     1 1 4 4 

Mārketings 3       7 7       6 0 0 23 

Matemātika         2 2         0 0 4 

Cita     5   8 8 2   2 3 2 5 21 

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

 

1.2.  Akadēmiskais personāls 

  

 RISEBA personāla politika tiek veidota, lai sekmētu pasniedzēju akadēmiskās 

kvalifikācijas attīstību – doktora grādu iegūšanu, kompetences nodrošināšanu un paaugstināšanu 

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

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

studējošos profesionālajai dzīvei. Akadēmiskā personāla plānošana pamatojas uz sabiedrības un 

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

devēju.  

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

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

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

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

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

pantiem.  

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

Starp šīm personām: 

 28 – doktora zinātniskais grāds; 

 17 – profesori, asociētie profesori; 

 24 – maģistra grāds; 

 22 – docenti; 
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 20 – lektori. 

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

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

akadēmisko kvalifikāciju.  

 

RISEBA akadēmiskā personāla saraksts 

 

Nr. 

p.k. 
Uzvārds, vārds Akadēmiskais amats, katedra 

Zinātniskais/akad. 

grāds 

1.  Afoľina Ludmila lektore Valodu katedrā augstākā izglītība 

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

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

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

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

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

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

8.  Burakovs Georgijs 
asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta 

katedrā 
Dr.sc.ing. 

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

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

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

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

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

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

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

16.  Gūtmanis Normunds 
asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.sc.ing. 

17.  Helde Aivars lektors Sociālās komunikācijas katedrā augstākā izglītība 

18.  Holšteins Jānis lektors Sociālās komunikācijas katedrā  augstākā izglītība 

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

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

21.  Kalniľa Ella lektore Uzľēmējdarbības katedrā Mg.oec. 

22.  Kants Kalevs 
asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.oec. 

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

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

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

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

27.  Kurovs Boriss 
asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.oec. 

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

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

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

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

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

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

34.  Lozbiľeva Jeļena lektore Valodu katedrā augstākā izglītība 

35.  Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā augstākā izglītība 
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36.  Matule Guna docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.sc.soc. 

37.  Muravjovs Valentīns docents Tiesību zinību katedrā  augstākā izglītība 

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

39.  Nikolajevs Andrejs asociētais profesors Daugavpils filiāles  Dr.oec 

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

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

42.  Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanšu katedrā Mg. oec. 

43.  Pētersons Leonīds 
asociētais profesors Mārketinga un menedţmenta 

katedrā 
Dr.sc.ing. 

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

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

46.  Popova Jeļena lektore Valodu katedrā Mg. philol. 

47.  Rubene Aija lektore Valodu katedrā  augstākā izglītība 

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

49.  Saveļjeva Aļona lektore Valodu katedrā Mg.philol. 

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

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

52.  Senľikova Irina 
asociētā profesore Mārketinga un menedţmenta 

katedrā 
Dr.oec. 

53.  Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā Mg.paed. 

54.  Streļčonoka Anţella docente Valodu katedrā  Mg. philol. 

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

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

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

58.  Vīra Raina 
asociētā profesore Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.paed. 

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

 

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

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

Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm).  
 

RISEBA ārvalstu lektoru saraksts 

 

Vārds, Uzvārds Pamatdarbs  Moduļi RISEBA 

Pierre Menguy Université Du Havre , France,  French and Business   

Philippe Masson Secretary General; French Latvian 

Chamber of Commerce 

French and Business   

Niko Slavnic IEDC Bled School of 

Management, Slovenia   

International Marketing 

Dr Peter Kelly Helsinki School of Creative 

Entrepreneurship, Finland 

International Finance 

Dr Thomas Ratka Vienna University, Austria International Business Law 

Dr Edward Doran University of  Salford, UK  Entrepreneurial Leadership  

Dr Yiannis Polychronakis University  of Salford, UK  International Business 

Operations 

Dr Arshad Ahmad  John Molson School of Business, 

University of Concordia, Canada  

International Finance 
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Dr Janis Stirna Jonkoping University, Sweden Knowledge Management 

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

Entrepreneurship and 

Innovation 

Dr Janis Berzins Norwegian School of 

Management, Norway 

International Finance 

Dr Petr Král University of Economics, Prague, 

Czech Republic 

International Marketing 

 Dr Jacek Prokop Warsaw School of Economics, 

Poland 

International Finance 

Vladislav E. Shchepin Russian Institute of 

Cinematography (VGIK) 

Music in Communications 

Randal Kleiser Director, RK PRODUCTIONS 

INC. 

Dramatic Construction  

Mike Hentz  Media   New Media  Technologies 

and Intergation   

 

1.3. Starptautiskā darbība 

 

 Augstskolas internacionalizācija ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm un 

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

piedalīšanos starptautiskos projektos un slēdzot daţāda veida sadarbības līgumus ar ārvalstu 

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

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

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

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

programmu realizēšanā.  

 

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

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

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

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

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

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

Menedţmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) locekle. 

  

Studentu starptautiskās iespējas 

 

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

Studentiem ir iespēja izmantot daţādus sadarbību veidus: 

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

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

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

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

 Apmaiľas programma – iespēja studēt vienu vai divus semestrus viesuniversitātē; 

 ERASMUS programma – apmaiľas programma sekmīgākajiem studentiem, kura dod 

iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē un saľemt stipendiju. 
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Starptautisko vidi  veido  arī  apmaiľas programmas  studenti.  

Katru  gadu   RISEBA  studē    ap 50   ārzemju  studenti,  

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

līmeľi. 

 Katru  gadu 50 RISEBA studenti piedalās   apmaiľas  

programmās.   

 Starptautisko  studentu  skaits – apmēram  1.3.% no  

visiem  studējošiem.   

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

kuriem  43 studē Rīgā,   9    Daugavpilī, 80 %  bakalaura  

līmenī,  20% - maģistrantūrā. 

 Viens no augstskolas starptautiskās darbības 

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

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

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

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

sadarbības partneris ir starptautiski akreditēta augstākās izglītības iestāde.  
 

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

sekojošām  augstskolām: 

AUSTRIJA FHS Kufstein Tirol  

 FH Wien University of Applied Sciences of WKW 

BEĻĢIJA Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

 HAUTE ECOLE EPHEC 

KIPRA University of Nicosia 

 Americanos College 

ČEHIJA Tomas Bata University in Zlin 

 University of Hradec Kralove 

 University of Economics, Prague 

DĀNIJA Niels Brock Copenhagen Business College 

IGAUNIJA Estonian Business School 

SOMIJA Kajaani Polytechnic 

 Savonia University of Applied Sciences 

FRANCIJA Ecole de Commerce Europeenne 

 Ecole Superieure du Commerce Exterieur 

 PGSM Business School 

 ESDES Lyon 

 Groupe ESLSCA 

 INSEEC Bordeaux  

 EUROMED MANAGEMENT (Marseille) 

GRUZIJA Caucasus School of Business 

VĀCIJA Ludwigshafen University of Applied Sciences  

 Fachhochschule Mainz – University of Applied Sciences 

 Fachhochschule Rosenheim  

Valsts Studentu  skaits 

Armēnija 2 

Baltkrievija 3 

Horvātija 1 

Krievija 23 

Lietuva 8 

Norvēģija 1 

Turkmenistāna 2 

Ukraina 9 

Uzbekistāna 1 

Vācija 2 

Rumānija 1 
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 Fachhochschule Stralsund 

 European Business School 

GRIEĶIJA Athens University of Economics and Business 

ITĀLIJA Universita Degli Studi Di Genova 

 Universita Degli Studi Di Brescia 

 Universita Degli Studi Di Cagliari 

ĪRIJA Galway-Mayo Institute of Technology  

KAZAHSTĀNA  University of International Business 

LIETUVA International Business School at Vilnius University 

 Vilnius Gediminas Technical University 

 Vilnius Cooperative College 

NORVĒĢIJA Norwegian University of Life Sciences 

KRIEVIJA Moscow Internationalt Higher Business School "MIRBIS" 

SLOVĀKIJA Comenius University in Bratislava 

 University of Economics in Bratislava 

 Bratislavska Vysoka Skola Prava 

SPĀNIJA Universitst de Valencia 

 Universidad Rey Juan Carlos   

ŠVEICE Haute Ecole de Gestion de Geneve  

POLIJA 

Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship And 

Management 

 Cracow University of Economics 

 Warsaw School of Economics 

PORTUGĀLE Instituto Politecnico Da Guarda  

NĪDERLANDE Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

 Rotterdam University  

TURCIJA Istanbul Kultur University 

 Bahcesehir University 

 Halic University  

LIELBRITĀNIJA University of Glamorgan  

 Nottinghem Trent University  

 University of Salford  

 

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

programmu realizēšanu, bet arī dubultgrādu iegūšanai.  

FRANCIJA 
Groupe ESC Troyes 

Normandy Business School 

ZVIEDRIJA Vaxjo University 

NĪDERLANDE 
Arhnem  Business  School 

INHOLLAND University in Rotterdam 

SOMIJA HAAGA-HELIA University of Applied Sciences 

 

  Starptautiskās darbības, kā arī studējošo piesaistīšanas un internacionalizācijas ietvaros 

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

aicināti uz RISEBA gan fiziski, gan arī virtuāli, t.i. „online‖ lekciju vai konsultāciju formā. 
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 Ārvalstu vieslektoru vidū ir pārstāvji no Baltijas, Austrumu, Eiropas un Ziemeļamerikas 

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

 

 

1.4.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

1.4.1. Finansēšanas avoti 

Studiju maksa 

Kopš dibināšanas brīţa RSEBAA studiju procesa nodrošināšanai kā galvenais finansējuma 

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

apstiprina RSEBAA Senāts. RSEBAA noteikusi sekojošas studiju maksas apmaksas iespējas 

studējošiem: 

 par visu programmu kopumā; 

 par visu studiju gadu; 

 par vienu semestri; 

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

maksāšanas termiľus un maksājamās summas. 

Studiju maksa var tiks segta no sekojoša finansējuma:  

 studējošā personīgie līdzekļi; 

 studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi; 

 studējošā darba devēja finansējums; 

 studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 

 komerckredīts; 

 sponsoru finansējums. 

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

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

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

valsts vārdā sniegtu galvojumu.  

 

Valsts budţeta finansējums (dotācija) 

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

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

 RSEBAA studiju procesa nodrošināšanas finansējuma avotu struktūra ir parādīta zemāk 

esošajā tabulā (dati ir doti par kalendāro gadu): 

 

 
2 009 2 008 2 007 2 006 

LVL % LVL % LVL % LVL % 

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

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

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

 

 

1.4.2. Studiju vide, telpas, to aprīkojums 

Auditoriju                                   Kopā: 

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

                                      

Vietu                                     

skaits 56 30 56 24 36 34 36 58 54 24 24 121 24 36 78 34 50 775 
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Šobrīd RISEBA kopējā telpu platība sastāda 6547.02 m
2
, no tiem 3340 m

2
 paredzēti studiju 

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

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

arī darbiniekiem un studējošajiem ir pieejams kopēšanas centrs. 

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

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

209 datori, no kuriem 143 paredzēti studiju darbam.  

 

Auditoriju                       Kopā: 

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

                          

Vietu                         

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

                          

 

1.4.3. Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums 

 

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

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

Auditoriju           Kopā: 

numurs 202 204 205 206 209   

              

Vietu             

skaits 30 25 20 20 16 111 

              

 

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojoša datortehnika un 

programmatūra:  

 

240 MS Windows darbavietas ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 

 MS Office Entreprise 

 MS Internet Explorer 

 Adobe Reader 

 VLC Media Player 

 Quick Time Alternative 

 Real Player Alternative 

 7zip 

 

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

Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojoša programmatūra: 

 321 WinLats – 180 darbavietas 

 ABBY FineReader – 2 darbavietas 

 Adobe Acrobat Pro – 4 darbavietas 
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 Adobe Photoshop – 22 darbavietas 

 Ahead Nero – 17 darbavietas 

 ALP Pluss Alga – 1 darbavieta 

 ALP Pluss GrossBuh – 30 darbavietas 

 AVS Bilance – 5 darbavietas 

 Corel DRAW – 24 darbavietas 

 CyberLink PowerDVD – 4 darbavietas 

 Danware NetOp – 40 darbavietas 

 Hansaworld Enterprise – 20 darbavietas  

 GIMP – 20 darbavietas 

 Intopia B2B – 1 darbavieta 

 Intopia Formin – 120 darbavietas 

 Latvikon Konsultants – 2 darbavietas 

 MAKS S Osn - 3 darbavietas 

 Microsoft Project – 36 darbavietas 

 Microsoft FrontPage – 20 darbavietas 

 Microsoft Visio Pro – 5 darbavietas 

 OpenOffice – 20 darbavietas 

 QSR NVIVO – 1 darbavieta 

 RARLAB WinRAR – 110 darbavietas 

 Sphinx Survey – 1darbavieta 

 SPSS – 35 darbavietas 

 Tildes Birojs – 10 darbavietas 

 Vmware Player – 20 darbavietas 

 

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

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

zem MSDN Academic Alliance nosacījumiem. 

 Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami sekojoši lokālā tīkla 

resursi un aplikācijas: 

 Augstskolas mājas lapa 

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

publicēšanai 

 Microsoft Exchange e-pasta serveris  

 Hansaworld Enterprise serveris  

 Failu serveri  

 Tīkla daudzfunkcionālās drukāšanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris) 

 Virtuālie web un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 

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

darbojās sekojoša programmatūra: 

 Apache un Microsoft Internet Information Server web serveri;  

 MySQL un Microsoft SQL datu bāzes serveri 

 Windows, Linux, FreeBSD un Vmware serveru operētājsistēmas 
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 Darbavietu un datortīkla aizsardzību nodrošina Symantec Endpoint Protection un 

TrendMicro ScanMail antivīrusa programmatūra, ka arī Cisco PIX ugunsmūris.  

  

1.4.4. Audiovizuālās tehnikas nodrošinājums 

 

Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:  

 1 profesionāla HD videokamera ar papildus aprīkojumu 

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

 12 digitālas fotokameras, no tiem 2 spoguļkameras  

 4 foto un video apgaismojuma komplekti (proţektori, zibspuldzes) 

 3 profesionālie mikrofonu komplekti 

 1 LCD televizors   

 1 profesionālais video kasešu rakstītājs 

 1 DVD atskaľotājs 

 1 Betacam SP video kasešu atskaľotājs 

 13 iMAC datori video montāţai 

 

1.4.5. Bibliotēkas resursi 

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

18 datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu.  

RSEBAA bibliotēkā pieejamie elektroniskie resursi: 

o RISEBA Library – bibliotēkas grāmatu elektroniskais katalogs;  

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

o Emerald (www.emeraldinsight.com); 

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

o Leta arhīvā (www.leta.lv); 

o BNS terminālā (www.bns.lv); 

o Harward Business School elektroniskie materiāli. 

 

 Bibliotēkas fondi:  

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

(5%) valodā. 

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

periodika, RISEBA  studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RISEBA  

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

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

 Grāmatas: 

  RISEBA  bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadošajām 

pasaules un vietējām izdevniecībām:  

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

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

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

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

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

Юристъ u.c.;  

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

Didier, Foucher. 

 

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.bns.lv/
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RISEBA  bibliotēkas fondu dinamika par pēdējiem pieciem gadiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi 

 

1.5.1. Ārējā kvalitātes nodrošināšana 

 

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

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

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

iesniegt pašnovērtējuma ziľojumu. Kvalitātes augstākajā izglītībā nodrošināšanas sistēma Latvijā 

atspoguļota attēlā: 

 

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

Augstskolu iekšējo kvalitātes mehānismu ārējā novērtējuma struktūra 

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

atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas galvenajām nostādnēm.  
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Nosaukumu skaits 3982 4181 4377 4677 5647 

Eksemplāru skaits 17154 18328 19104 20725 22046 

Izlietots grāmatu 

iegādei (Ls) 104459 110721 122656 144217 163102 

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

UNESCO u.c.)  

Vienota Eiropas augstākās 

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

TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES 

u.c.) 

Augstākās izglītības telpa 

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

LPAA, LRP u.c.)  

Akreditācija Pārakreditācija Pašnovērtējums Licencēšana 

 

Darbība kvalitātes  

nodrošināšanā 

 starptautiskā līmenī 

Salīdzināmi kvalitātes  

standarti un procedūras 

Licencēšana un  

akreditācija 
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Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpa 

 

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

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

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

RISEBA iegūstamo augstāko izglītību atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 

galvenajām nostādnēm.  

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

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

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

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

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

 RISEBA  kvalitātes novērtējumu arī apliecina augstskolai piešķirtā Centrāleiropas un 

Austrumeiropas menedţmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskā kvalitātes akreditācija 

(International Quality Accreditation). 

 

1.5.2. Iekšējie kvalitātes nodrošināšanas mehānismi 

 

  Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām 

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

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

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

u.c.  

 Galvenais kvalitātes nodrošināšanas mērķis augstskolā ir iekšējās kvalitātes kultūras un 

studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbība, kas nodrošina nepārtrauktu augstskolas 

kvalitātes pilnveidošanu. 

 RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA (European Network 

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

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

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

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

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

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

katrs savā attiecīgajā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziľā.   
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EPAS (EFMD) Studiju programmas vērību ķēde, vadoties pēc kuras RISEBA tiek nodrošināta 

studiju programmu kvalitāte 

 

   Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv sekojoši mehānismi: 

 studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 darbinieku apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana; 

 kvalitātes vadības grupas darbs; 

 studējošo snieguma novērtēšana un analīze;  

 absolventu kvalitātes novērtēšana; 

 darba devēju novērtējums; 

 ārējo akreditāciju novērtējums.  

 

 Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieľemti tādi rādītāji kā studējošo 

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

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

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

 Studējošie kvalitātes nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites palīdzību 

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

studējošo pašpārvaldes starpniecību, ar IS palīdzību. 

Augstskolas nacionālā un starptautiskā vide  
 

  Augstākās izglītības iestādes vide un 

mērķi 

 Vērtējamās programmas 

 Akadēmiskais personāls, resursi un 

materiālā bāze 

 Nacionālā augstākās izglītības 

sistēma, normatīvie akti 

 Eiropas augstākā izglītības 

(Boloľas) prasības 

 Studējošo darbu vērtēšana 

 Absolventu karjeras 

perspektīvas 

 Atgriezeniskā saite no 

absolventiem un darba 

devējiem 

 Programmas reputācija 

 Uzľemšana un atlase  

 Mācīšanas metodes 

 Studiju process  

 Studējošā personības attīstība 

 Starptautiskās iespējas 

 Sadarbība ar darba devējiem 

 Programmas mērķi 

 Mērķauditorija un 

absolventi 

 Mārketings 

 Sagaidāmie mācību rezultāti 

 Programmas saturs 

 Studiju metodes un formas 

 Pārbaudes, novērtēšanas 

metodes 

Programmas organizācija Programmas nodrošināšana Programmas rezultāti 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma 
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2. Studiju programmas organizācija 

 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

 

2.1.1. Studiju programmas stratēģiskie mērķi un to atbilstība augstskolas mērķiem 

Latvijas valsts tālākās attīstības pamatā jābūt sabiedrības spējai radīt jaunas zināšanas un 

tās izmantot tautsaimniecības attīstībai un vispārējā iedzīvotāju dzīves līmeľa paaugstināšanai. 

Turpinot tirgus ekonomikas modeļa attīstību un integrāciju Eiropas Savienībā, svarīgi ir 

nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu visās nozarēs, darbībai valsts institūcijās 

un nevalstiskajās organizācijās. Ľemot vēra masu mediju straujo attīstības tendenci gan pasaulē, 

gan Latvijā, valsts darba tirgū paaugstinās pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem 

vairākās audiovizuālā mediju mākslas jomās, kā piemēram, kino un televīzijas reţija, gaismas 

dizaina reţija, Skaľas Dizains, animācija un datorgrafika, vizuālo specefektu reţija, 3 D 

videografikas un 3 D Skaľas Dizains, kino un televīzijas aktiermāksla.  Ļoti būtiska tirgus 

tendence ir šo speciālistu pieprasījums plaša profila darbam audiovizuālajā sfērā, kas bāzēta uz 

augsti kvalitatīvu produktu raţošanu ar samazinātu izmaksu paľēmieniem. 

RISEBA augstākās izglītības maģistra studiju programma „Audiovizuālā mediju 

māksla” izstrādāta atbilstoši LR IZM klasifikācijai (kods 45213 01) un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts augstākās izglītības standartu‖, kas ir apstiprināti  

2002. gada 3. janvārī,. Studiju programma ir paredzēta studējošiem, kuri vēlas profesionāli saistīt 

savu dzīvi ar audiovizuālās mediju mākslas sfērām un būt konkurētspējīgiem Eiropas Savienības, 

Krievijas, un Ziemeļamerikas tirgus ietvaros, vai arī vēlas turpināt akadēmisko un zinātniski 

pētniecisko darbību starptautiskajā kontekstā. 

Studiju programmas mērķi ir:  

Sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus, un plaša profila audiovizuālās jomas 

speciālistus darbam valsts un privātajos masu saziľas līdzekļos, televīzijā, kino, radio, video un 

kino pēcapstrādes un vizuālo specefektu kompānijās, skaľas ierakstu un skaľas efektu 

veidošanas studijās, kā arī sociālajos tīklos. 

Sagatavot jauna tipa radošos konsultantus biznesā, uzľēmumiem, un citām 

struktūrvienībām, ko patreizējā globālajā tirgū attiecina pie kreatīvajām industrijām.  

Sagatavot jauna tipa audiovizuālā mediju uzľēmējus, kas efektīgi vadītu starptautiska 

mēroga kreatīvo industriju struktūrvienības. 

Sagatavot jauna tipa radošā biznesa komersantus, kuri pateicoties iegūtajām zināšanām 

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

Studiju programmas īstenošanas pamatuzdevumi: 

 

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

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

mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi; 

3) īstenot plaša profila apmācību, bāzējot audiovizuālās mediju mākslas filoloģiski estētisko 

arhitektūru pasaules autorkino jeb Auteur Cinema klasiskajās tradīcijās; 

4) attīstīt analītisku un integrētu izpratni par televīzijas, kino, animācijas, vizuālo 

specefektu, teātra, un dizainu jautājumiem, kas ļaus studentiem kļūt par efektīviem un 

stratēģiskiem vadītājiem, profesionāļiem, māksliniekiem; 

5) attīstīt studējošo spējas strādāt patstāvīgi un komandā, sistemātiski un radoši pielietojot 

teorētiskās zināšanas un pieredzi, risinot kompleksas mākslas problēmas; 
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6) nodrošināt iegūto zināšanu izmantošanu praksē, iesaistot studējošos praktisko uzdevumu 

risināšanā, lai sekmētu profesionālās kompetences attīstību; 

7) veicināt studējošiem prasmes veikt patstāvīgus kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus 

izvēlētajā studiju apakšnozarē un rezultātus apkopot maģistra darbā; 

8) veidot audiovizuālā lekciju kursu un ekonomisko un uzľēmējdarbības apmācības kursu 

savstarpēju integrāciju; 

9) nodrošināt maģistra grāda ieguvi, kas dotu tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju programma atbalsta RISEBA augstskolas jauno saukli Māksla biznesā – bizness 

mākslā jeb Business Meets Art; tas ir viens no programmas būtiskākajiem aspektiem, kur, 

paralēli humanitārajiem studiju kursiem, programmā ir iekļauts arī liels procents eksaktu biznesa 

kursu, kas atbilst augstskolas mērķiem un misijai: Ceļš uz starptautisku karjeru.   Šī ir vienīgā 

augstskola Latvijā un Baltijas reģionā, kurā biznesa kursu apmācība audiovizuālā mediju mākslas 

maģistra apmācībā ir obligāta. Tā ir arī unikāla  programma Ziemeļeiropā, kuras apmācībā 

dominē krievu un amerikāľu dramatiski filoloģisko principu integrāciju caur akadēmisko un 

radošo tīklu izveidi ar Krievijas un Holivudas industrijām. 

Studijas tiek organizētas latviešu, angļu un krievu valodā.  Mācību literatūra ir galvenokārt 

angļu valodā. 

2.1.2. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils 

 Studiju programma ir orientēta uz tiem, kuriem ir iegūts bakalaura vai maģistra grāds 

audiovizuālā mediju mākslā vai arī citās humanitārajās zinātnēs, kā arī tiem profesionāļiem, kas 

jau sekmīgi darbojas audiovizuālajā jomā, taču vēlas iegūt augstāku kvalifikāciju, iegūt papildus 

zināšanas un prasmes starptautiskajā audiovizuālā mediju jomā, kā arī vēlas savu karjeru saistīt 

ar globālajām kreatīvajām industrijām, vai arī visbeidzot tiem, kuru profesijās audiovizuālās 

tehnoloģijas pielietojums ir svarīgs komponents to tālākai attīstībai.  Programma ir ieteicama arī 

tiem, kuri mācās citās disciplīnās, bet to programmas balstās uz mūsdienīgām audiovizuālās 

jomas darba metodēm un tiek nodrošināta ar jaunākajām tehnoloģiskajām iekārtām.  

 Atšķirībā no RISEBA augstskolas bakalaura programmas audiovizuālajā jomā, kuras saturs 

ietver sevī pamatā televīzijas formāta raţošana procesu, filoloģijas, estētikas un prakses sintēzi, 

RISEBA audiovizuālā mediju mākslas maģistra programma tiek balstīta uz filoloģiskajiem un 

zinātniskajiem pētījumiem, kā arī praktisko mākslas darbu izstrādi, kuros dominē  kino raţošanai 

un kino vizuālās valodas specifikai raksturīga uzbūve.  Tās pamatkodolā ir  Auteur Cinema 

tradīciju izpēte un praktiskā realizācija plašākā kontekstā, kuras komunikācijas kanālos tiek 

ietverta arī animācija, videografiskā māksla un jaunie mediji. Turklāt novērtējot maģistra 

programmas nozīmi globālajā audiovizuālo mediju mākslas kontekstā, absolventi ir erudīti 

radošo industriju starptautiskās uzľēmējdarbības zinātnēs.    

  

2.2. Studiju programmas struktūra un saturs 

2.2.1. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju  kursu, praktisko 

nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksts 

Studiju apjoms un uzskaites vienība. 

RISEBA augstākās izglītības maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 

veidota, balstoties uz 2002.gada 3.janvāra LR Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi 

par valsts augstākās izglītības standartu‖ un atbilst to saturam un apjomam. 
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Augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Audiovizuālā mediju māksla” ir 

iespējams apgūt pilna laika un nepilna laika klātienes studiju formā. Studiju gads pilna laika studijās 

ir sadalīts semestros, kuru laikā maģistrantiem iespējams apmeklēt lekcijas, seminārus, 

meistardarbnīcas, praktiskās nodarbības un kārtot pārbaudījumus. Studiju laikā arī paredzēta 

teorētiski-praktisko atziľu aprobācija iestādēs, kas saistītās ar audiovizuālo mediju mākslu. Parasti 

studijas maģistrantūrā sākas oktobrī. Nepilna laika studiju process pamatā notiek pirmajos četros 

semestros. Ceturtajā semestrī studējošie arī izvēlas radošās nozares virzienu un maģistra darba tēmu 

un izstrādes plānu. Piektais semestris paredzēts maģistra darba izstrādei. Ja mācība ir pilna laika, 

tad maģistra darbs tiek izstrādāts ceturtajā semestrī. Tiek arī piedāvātas daţas meistarklases pēc 

maģistrantu brīvas izvēles un papildus apmācības palīgmateriāli zinātniski pētnieciskā darba 

aizstāvēšanai. 

RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaľā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieľemto kredītu vienoto sistēmu, lai salīdzinātu 

studiju programmu apjomu un studentu slodzi daţādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs. 

Kredītpunkts ir studenta mācību darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundu mācību 

slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu.  

Studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla” kopējais apjoms ir 80 KP (120 

ECTS), kas atbilst apstiprinātā izglītības standarta prasībām. 

Studiju programma ar apjomu 80 KP ietver obligātos studiju kursus (A daļa), kuru 

apjoms ir 37 KP, studiju kursus pēc ierobeţotas izvēles (B daļa), kuru apjoms ir 23 KP un maģistra 

darba izstrādi un aizstāvēšanu, kura apjoms ir 20 KP.  

Studiju programmas kursu apraksti ir doti 1. pielikumā.  

Studiju programmu veido sešas programmas daļas kombinācijas.  

Studiju programma ietver:      

 humanitāros studiju kursus obligātā daļa (A daļa)       7 KP; 

 specializācijas studiju kursus obligātā daļa (A daļa)  29 KP; 

 humanitāros studiju kursus pēc ierobeţotas izvēles (B daļa)   4 KP; 

 specializācijas studiju kursus pēc ierobeţotas izvēles (B daļa)   18 KP; 

 humanitāros brīvās izvēles studiju kursus (C daļa)    6 KP; 

 specializācijas brīvās izvēles studiju kursus (C daļa)    7 KP; 

 maģistra darbu       20 KP. 

Audiovizuālās mākslas specifiskās nozares studiju kursi 

– Tele  un Kino Producēšana  3 KP  

– Fotogrāfijas Māksla   4 KP 

– Kino un Jano Mediju Montāţas Māksla 

– un Filoloģija    4 KP 

– Aktiermeistarība     2 KP 

– Kinooperatora un Operatora Inscinētāja  

Māksla     4 KP 

– Dokumentālais Kino    4 KP 

– Reţijas Māksla    5 KP 

– Skaľas Dizains    3 KP 

– Jauno Mediju Tehnoloģija 

un Integrācija    2 KP 

– Interaktīvie Mediji 2D un3D  3 KP 

– Animācija     3 KP 



© RISEBA 2010                                              augstākās izglītības maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

28 

 

Humanitārie, jaunrades darba, un mākslas studiju kursi 
– Kino Narratoloģija    3 KP 

– Scenārija Māksla    4 KP 

– Fotogrāfijas Vēsture   2 KP 

– Kino Vēsture     3 KP 

 

Uzľēmējdarbības un ekonomisko zinātľu studiju kursi 
– Masu Mediju Ekonomika un  

Menedţments    2 KP 

– Masu Mediju Starptautiskā  

Uzľēmējdarbība    3 KP 

– Stratēģiskā Vadzinība Masu Medijos 2 KP 

– Kino un Jauno Mediju 

Izplatīšanas Stratēģijas   4 KP 

– Kino Tiesiskie,  

      Morālie un Psiholoģiskie aspekti  2 KP 

 

Papildus, brīvas izvēles studiju kursi 
– Audiovizuālās Mediju Mākslas 

Dramatiskā Uzbūve   2 KP 

– Kino Kritika     2 KP 

– Datorgrafika un Dizains   2 KP 

– Līderība un Organizācijas  

– Uzvedība Masu Medijos   2 KP 

– Pētniecības Metodes   2 KP 

– Animācija un SFX (specefekti)  3 KP 

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 20 KP 

         

Gala pārbaude 

          Maģistra darbs – 20 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.  Praktiskā daļa – 

pilnvērtīgs audiovizuāls darbs: pilnmetrāţās mākslas filma, īsfilma, dokumentālā filma, televīzijas 

raidījums, televīzijas seriāla pilots, publiska videoinstalācija, animācijas filma, vai 3D videografika. 

Teorētiskā daļa ir maģistra līmeľa pētījums, kas var būt saistīts ar maģistranta noslēguma darbu, vai 

arī neatkarīgi no tā, kā piemēram, pētījums par Holivudas industrijas uzbūvi, globālo autorkino, 

avangarda kino, kameru kustības sintēzi, video montāţās mākslas vēsturi un estētiku Baltijā, kino 

narrataloģijas principu pētījumiem valsts kino industrijā, u.c. 

Maģistra darba kvalitāti un gala novērtējumu nosaka programmas direktora speciāli  

izveidota komisija jeb ekspertu grupa, kuras sastāvā ir gan programmas pasniedzēji, gan arī ārpus 

augstskolas audiovizuālās industrijas profesionāļi vai valsts mērogā atzīti mākslinieki. Studiju 

programmas uzsākšanu, studijas, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju programmas 

apguvi reglamentē RISEBA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti. 
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2.1. tabula  

Maģistra studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla” kursu apjoms kredītpunktos 

 

Nr. 

p.k. 
Studiju kurss Daļa 

KP 

skaits  

ECTS 

skaits 

Zināšanu 

pārbaudes veids 

1. Fotogrāfijas Vēsture B 2 3 Eksāmens 

2. Kino Vēsture A 3 4.5 Eksāmens  

3. Fotogrāfijas Māksla A 4 6 Eksāmens 

4. Scenārija Māksla A 4 6 Eksāmens 

5. Kino Narratoloģija B 3 4.5 Eksāmens 

6. Kinooperatora un Operatora Inscinētāja Māksla A 4 6 Eksāmens 

7. 
Kino un Jauno Mediju Montāţas Māksla un 

Filoloģija 

A 4 6 Eksāmens 

 

8. Aktiermeistarība  B 2 3 Eksāmens 

9. Reţijas māksla A 5 7.5 Eksāmens 

10. Dokumentālais Kino A 4 6 Eksāmens 

11. Skaľas Dizains A 3 4.5 Eksāmens 

12 Interaktīvie 2D un 3D B 3 4.5 Eksāmens 

13. Jauno Mediju Tehnoloģija un Integrācija B 2 3 Eksāmens 

14. Animācija B 3 4.5 Eksāmens 

15. Tele un Kino Producēšana A 3 4.5 Eksāmens 

16. Stratēģiskā Vadzinība Masu Medijos B 2 3 Eksāmens 

17. Masu Mediju Starptautiska Uzľēmējdarbība  B 3 4.5 Eksāmens 

18. Masu Mediju Ekonomika un Menedţments B 2 4.5 Eksāmens 

19. 
Kino Tiesiskie, Morālie un Psiholoģiskie 

Aspekti 

B 2 3 Eksāmens 

20. Kino un Jauno Mediju Izplatīšanas Stratēģijas B 2 3 Eksāmens 

 Kopā:  60 90  

 Brīvās izvēles kursi     

1. Animācija un SFX (specefekti) C 3 4.5 Eksāmens 

2. Kino Kritika C 2 3 Eksāmens 

3. Datorgrafika un Dizains C 2 3 Eksāmens 

4. 
Līderība un Organizācijas Uzvedība Masu 

Medijos 

C 2 3 Eksāmens 

 

5. Pētniecības Metodes C 2 3 Eksāmens  

6 
Audiovizuālās Mediju Mākslas Dramatiskā 

uzbūve 

C 2 3 Ieskaite 

 Maģistra darbs A 20 30 Aizstāvēšana 

 Kopā (A un B daļas):   80 120  

Patreizējais studiju process notiek latviešu, krievu, un angļu valodās. Mācību literatūra un 

patstāvīgo darbu mācību palīglīdzekļi ir galvenokārt angļu valodā.  Lai palielinātu ārzemju 

studentu koeficientu programmā un turpinātu straujāku programmas integrāciju Eiropas 

Savienības izglītības sistēmas tīklā, programmas apmācība nākotnē plānota tikai angļu valodā.  
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Kaut arī humanitāro zinātľu grāda iegūšanai nav nepieciešama obligātā prakse, atsevišķu 

projektu līmenī studējošajiem ir dotas iespējas praktizēt savas iemaľas pie programmas 

sadarbības partneriem: tādos lielākajos valsts mediju uzľēmumos, kā Latvijas Televīzijā, LNT, 

Cinevilla, Rīgas Kinostudijā, kā arī mazāka apjoma uzľēmumos, kā piemēram, FORMA PRO, 

Screen Vision, Teātra Observatorija, un citos uzľēmumos.  Daļa no praktiskām iemaľām tiek 

realizēta ar individuālo projektu pasūtītāju starpniecību, kuri ir programmas attīstības stratēģiskie 

partneri, kā piemēram, Latvijas Nacionālā Opera, SIA AirBaltic, SIA Mooz, u.c.  Šādu prakšu 

laikā maģistranti aktīvi piedaloties iepazīstas ar reāliem raţošanas procesiem kāda konkrēta 

uzdevuma veikšanai, kā rezultātā tiek profesionāli sagatavots audiovizuālās mediju mākslas 

produkts 

Tiek realizētas arī  daţādas papildus iespējas,  kā piemēram, viesizbraukumi uz citu valstu 

augstskolām un kopprojektu realizācija kursa darbu un maģistra darbu līmenī, ar kurām RISEBA 

ir parakstīti sadarbības līgumi, kā piemēram, ar Latvijas Kultūras Akadēmiju.    Programmas 

tālāku akadēmisko un profesionālo attīstību koordinē cieša sadarbība ar Latvijas Kino Raţotāju 

Apvienību, kas ir Latvijas kino industrijas stratēģiskās attīstības struktūrvienība. 

2.2. tabula  

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla” 

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos 

pilna laika studijām 
 

Nr.p.k. Kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 

1.sem 2.sem. 3.sem 4.sem. 

 Obligātā A daļa       

1. Kino Vēsture A 2 1   Eksāmens 

2. Fotogrāfijas Māksla A 3 1   Eksāmens 

3. Scenārija Māksla A 2 2   Eksāmens 

4. Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

A 2 2   Eksāmens 

 

5. Kino un Jauno Mediju 

Montāţas Māksla un 

Filoloģija 

A 2 2   Eksāmens 

 

6. Reţijas Māksla A  4 1  Eksāmens 

7. Dokumentālais Kino A   4  Eksāmens 

8. Skaľas Dizains A 3    Eksāmens 

9. Tele un Kino Producēšana A 3    Eksāmens 

30. Maģistra Darbs A    20 Aizstāvēšana 

 Kopā A daļa: 54 17 12 5 20  

 Ierobeţotās izvēles B daļa       

 

1. Fotogrāfijas Vēsture B 2    Eksāmens 

2. Kino Narratoloģija B   3  Eksāmens 

3. Aktiermeistarība B  2   Eksāmens 

4. Interaktīvie 2D un 3D B  3   Eksāmens 

5. Jauno Mediju Tehnoloģija un 

Integrācija 

B 1 1   Eksāmens 

 

6. Animācija B   3  Eksāmens 

7. Stratēģiskā Vadzinība Masu B   2  Eksāmens 
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2.3. tabula 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

„Audiovizuālā mediju māksla” 

kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos 

nepilna laika studijām 

Medijos  

8. Masu Mediju Starptautiskā 

Uzľēmējdarbība 

B   3  Eksāmens 

 

9. Masu Mediju Ekonomika un 

Menedţments  

B   2  Eksāmens 

 

10. Kino Tiesiskie, Morālie un 

Psiholoģiskie aspekti 

B  2   Eksāmens 

 

11. Kino un Jauno Mediju 

Izplatīšanas Stratēģijas 

B   2  Eksāmens 

 

 Kopā B daļa: 26 3 8 15   

 Brīvās izvēles C daļa       

1. Animācija un SFX 

(specefekti) 

C   3  Eksāmens 

 

2. Kino Kritika C   2  Eksāmens 

3. Datorgrafika un Dizains C   2  Eksāmens  

4. Līderība un Organizācijas 

Uzvedība Masu Medijos 

C   2  Eksāmens 

5 Pētniecības Metodes C   2  Eksāmens 

6 Audiovizuālās Mediju 

Mākslas Dramatiskā Uzbūve 

C   2  Ieskaite 

 Kopā C daļa: 11    20  

 Kopā A un B daļa: 80 20 20 20 20  

Nr. 

p.k. Kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 3. gads 

1.sem 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 

 Obligātā A daļa        

1. Kino Vēsture A 2 1    Eksāmens 

2. Fotogrāfijas Māksla A 3 1    Eksāmens 

3. Scenārija Māksla A 2 2    Eksāmens 

4. Kinooperatora un 

Operatora Inscinētāja 

Māksla 

A 2 2    Eksāmens 

 

5. Kino un Jauno 

Mediju Montāţas 

Māksla un Filoloģija 

A 3 1    Eksāmens 

 

6. Reţijas Māksla A   2 3  Eksāmens 

7. Dokumentālais Kino A   2 2  Eksāmens 

8. Skaľas Dizains A 1 2    Eksāmens 

9. Tele un Kino 

Producēšana 

A  3    Eksāmens 

30. Maģistra Darbs A     20 Aizstāvēšana 

 Kopā A daļa: 54 13 17 4 5 20  

 Ierobeţotās izvēles        
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2.2.2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 

attieksmju formā 

Apgūstot pilnu studiju programmu 80 (120 ECTS) kredītpunktu apjomā, un 

koncentrējoties vienā no audiovizuālās mākslas disciplīnām, studējošais iegūst humanitāro 

zinātľu maģistra grādu audiovizuālā mediju mākslā.   

B daļa  

1. Fotogrāfijas Vēsture B 2     Eksāmens 

2. Kino Narratoloģija B    3  Eksāmens 

3. Aktiermeistarība B  2    Eksāmens 

4. Interaktīvie 2D un 3D B   3   Eksāmens 

5. Jauno Mediju 

Tehnoloģija un 

Integrācija 

B      Eksāmens 

 

6. Animācija B   2 1  Eksāmens 

7. Stratēģiskā Vadzinība 

Masu Medijos 

B    2  Eksāmens 

8. Masu Mediju 

Starptautiskā 

Uzľēmējdarbība 

B   3   Eksāmens 

 

9. Masu Mediju 

Ekonomika un 

Menedţments  

B    2  Eksāmens 

 

10. Kino Tiesiskie, 

Morālie un 

Psiholoģiskie aspekti 

B   2   Eksāmens 

 

11. Kino un Jauno 

Mediju Izplatīšanas 

Stratēģijas 

B   2   Eksāmens 

 

 Kopā B daļa: 26 2 2 12 8 

 

  

 Brīvās izvēles C 

daļa 

       

1. Animācija un SFX 

(specefekti) 

C    3  Eksāmens 

 

2. Kino Kritika C    2  Eksāmens 

3. Datorgrafika un 

Dizains 

C    2  Eksāmens 

  

4. Līderība un 

Organizācijas 

Uzvedība Masu 

Medijos 

C    2  Eksāmens 

5 Pētniecības Metodes C    2  Eksāmens 

6 Audiovizuālās 

Mediju Mākslas 

Dramatiskā Uzbūve 

C    2  Ieskaite 

 Kopā C daļa: 11    13   

 Kopā A un B daļa: 80 15 16 16 13 20  
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Programma ir veidota atbilstoši Boloľas deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais 

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

grāds un diploms būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības 

turpināšanai citās Eiropas valstīs. 

Humanitārais zinātľu grāds audiovizuālo mediju mākslā nodrošina zināšanu, prasmju un 

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

iespēju tālākām studijām doktorantūras studiju programmās.  

 

Humanitāro zinātľu maģistrs spēj: 

 

1) intelektuālās kompetences jomā:  

– apgūt audiovizuālā mediju mākslas teoriju un praksi; 

– iegūt padziļinātas zināšanas pasaules kino un mākslas zinātnēs; 

– praktizēt zināšanas inovācijās un kreativitātē; 

– praktizēt profesionālo angļu valodu;  

– stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus un nozares  

problēmas; 

– patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus; 

– pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, virzīt savu tālāko izglītību. 

 

2) profesionālās kompetences jomā spēj: 

– padziļināti izprast audiovizuālā mediju mākslas attiecību teoriju un tās attīstības 

virzienus;  

– praktiski risināt audiovizuālā mediju mākslas problēmjautājumus; 

– izprast audiovizuālā mediju mākslas būtību un tās teorētiski - praktisko atziľu aprobāciju; 

– padziļināt kino un jauno mediju raţošanas aspektus to narratoloģijas kontekstā; 

– padziļināti izprast plašāka spektra audiovizuālā produktu raţošanas procesus un tos 

vispusīgi integrēt; 

– spēj strādāt patstāvīgi un komandā, prot izstrādāt un īstenot projektus, kas prasa plašu 

audiovizuālo darbu raţošanas procesu izpratni; 

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

sasniegumus savā praktiskajā darbībā; 

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

– parādīt savas profesijas teoriju, metodiku un uzskatu izpratni; 

– veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu attiecīgajā nozarē. 

 

3) praktiskās kompetences jomā spēj: 

– iegūt padziļinātas zināšanas tele un kino producēšanas tehnoloģijā; 

– apgūt masu mediju ekonomiku un menedţmentu;  

– apgūt zināšanas organizācijas uzvedībā un stratēģiskajā vadībzinībā mediju uzľēmumos; 

– apgūt masu mediju starptautisko uzľēmējdarbību;  

– apgūt audiovizuālās mediju mākslas starptautiskos tiesiskos aspektus;  

– padziļināti izprast globālā kino distribūcijas mehānismus. 

Studiju procesā šajā programmā studējošie iegūst: 

 

1) izpratni par mūsdienu starptautisko audiovizuālās nozares profesionālo vidi un 

aktuālākajiem procesiem tajā; 

2) vispusīgas kritiskās iemaľas pētnieciskai darbībai, radošajai pašizpausmei, kā arī dziļi 

analītiskai pieejai starptautisko audiovizuālā darbu dekodēšanai; 
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3) zināšanas par jaunākajām audiovizuālajām tehnoloģijām, kā arī prasmi tās pielietot 

praktiski atbilstoši konkrētajam profesionālajam virzienam; 

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

5) spēju sekmīgi konkurēt gan Latvijas, gan ārvalstu profesionālajā darba tirgū; 

6) padziļinātas zināšanas pētnieciskajā darbā; 

7) nepieciešamo teorētiski zinātnisko un akadēmisko bāzi sekmīgam studiju darbam 

doktorantūrā. 

2.3. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

 

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

skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds 

 

 Ľemot vērā augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Audiovizuālā mediju 

māksla” internacionālo orientāciju, programmas īstenošanas gaitā tiek piesaistīti gan 

akadēmiskie teorētiķi, gan speciālisti ar lielu praktisko pieredzi un starptautisko autoritāti 

audiovizuālā mediju jomā no ASV, Krievijas, Latvijas, un Eiropas Savienības.  

Studiju programmas realizēšanā ir iesaistīti kopumā 26 pasniedzēji. No tiem 13 (50% no 

kopskaita) ir RISEBA mācībspēki un 13 (50% no kopskaita) pieaicinātie pasniedzēji.  

Studiju programmā ir iesaistīti 12 zinātľu doktori, no kuriem 7 ir profesori, kā arī 8 

maģistri, 12 zinātľu doktori ir saistīti ar nozari, kurā tiek īstenota studiju programma. 

 Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts maģistra studiju programmas “Audiovizuālā 

mediju māksla” īstenošanā,  tiek atspoguļots 2.4.tabulā. 

                 

2.4. tabula 

Studiju kursu nodrošinājums augstākās izglītības maģistra studiju programmai 

„Audiovizuālā mediju māksla” 

Nr. 

p.k. 

Studiju kurss Docētāja vārds, 

uzvārds 

Zin. vai akad. 

grāds, zin. nosauk. 

Pamatdarba vieta, 

amats 

1. Aktiermeistarība M.Liniľa  

A. Ceplītis 

G. Poļiščuka 

Mg.art. 

Mg. art. 

augstākā izglītība 

BSA, lektore 

RISEBA, lektors 

Teātra Observatorija 

Mākslinieciskā 

Vadītāja 

2. Kinooperatora un 

Operatora 

Inscinētāja 

Māksla 

J. Redlihs 

 

V. Gibermann 

augstākā izglītība 

 

augstākā izglītība 

Kino un televīzijas 

operators 

Kino un televīzijas 

operators 

3. Kino 

Narratoloģija 

A. Ceplītis 

D.Silverman 

Mg.art 

Dr. Phil. 

RISEBA, lektors 

Misūri Kolumbijas 

Universitāte, ASV 

4. Jauno Mediju 

Tehnoloģija un 

Integrācija 

M. A. Hentz Dr. Phil. Štutgartes Mākslas 

Akadēmija, Vācija, 

profesors 

5. Datorgrafikas un 

Dizains 

I.Vīka 

 

Dr. oec. 

 

RISEBA, katedras   

vadītāja 

6. Kino un Jauno 

Mediju Montāţas 

Māksla un 

Filoloģija 

A.Ceplītis Mg.art. RISEBA, lektors 
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7. Dokumentālais 

Kino  

L. Freimane  augstākā izglītība 

 

Level 5 Studijas 

producente 

8. Scenārija Māksla V. Duks augstākā izglītība LNT, scenārists 

9. Pētniecības 

Metodes 

V. Kozlinskis Dr.habil.oec. 

 

RISEBA, profesors 

 

10. Stratēģiskā 

Vadzinība Masu 

Medijos 

A. Čirjevskis 

 

Dr. oec. 

 

RISEBA, asoc. prof. 

 

11. Kino Tiesiskie, 

Morālie, un 

Psiholoģiskie 

Aspekti 

L. Piusa  

 

Mg. sc. soc., Dipl. 

jur. 

RISEBA, docente  

12. Fotogrāfijas 

Māksla  

J.Deinats augstāka izglītība komercfotogrāfs 

Apvienības 

„Fotocentrs‖ 

fotogrāfs 

13. Kino Vēsture A.Uzulniece   

 

G.Matule 

Dr. Phil. 

 

Dr.sc.pol. 

 

 

 

 

Kino kritiķe  

RISEBA, docente 

RISEBA, docente 

 

14. Interaktīvie 2D 

un 3D 

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

zinātniskais 

līdzstrādnieks 

15. Līderība un 

Organizācijas 

Uzvedība 

I. Seľnikova Dr.oec. RISEBA, asoc. Prof. 

16. Reţijas Māksla M.Liniľa  

A.Ceplītis 

G. Poļiščuka 

Mg.art. 

Mg. art. 

augstākā izglītība 

BSA, lektore 

RISEBA, lektors 

Teātra Observatorija 

Mākslinieciskā 

Vadītāja 

17. Skaľas Dizains A.Ceplītis 

 

Mg. art 

 

RISEBA, lektors 

 

18. Animācija J. Garančs Mg. Art ES projekta „LIVE‖ 

zinātniskais 

līdzstrādnieks 

19. Tele un Kino 

Producēšana 

J. Holšteins 

E. Arntsen 

augstākā izglītība 

Dr. Oec. 

RISEBA, lektors 

Agdar Universitāte, 

Norvēģija 

20. Masu Mediju 

Starptautiskā 

Uzľēmējdarbība 

A. Lindemanis 

N. Gūtmanis 

Dr.phil. 

Dr. sc. ing. 

RISEBA, asoc.prof. 

RISEBA, docents 

21. Masu Mediju  

Ekonomika un 

Menedţments 

R. Vīra   

I. Seľnikova 

Dr. paed. 

Dr.oec. 

RISEBA, asoc. 

Profesore 

RISEBA, asoc. 

profesore 
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2.3.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība augstskolas mērķu un 

uzdevumu īstenošanai 

 

  RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 

politika: 

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

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes; 

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

īstenošanu strādātu RISEBA pamatdarbā (konkrētajā studiju programmā 50% ir 

RISEBA un 50% pieaicinātie mācībspēki);  

- piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus (konkrētajā 

studiju programmā no VGIK (Krievija), Dienvidkalifornijas Universitātes Kino 

Raţošanas fakultātes, un Agder Universitātes (Norvēģija); 

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

o Latvijas Televīzijas, 

o Telekompānijas LNT, 

o Latvijas Kinooperatoru ģildes, 

o Apvienības „Kinocentrs”,  

o Kinostudijas „Cinevilla”, 

o Rīgas Kinostudijas, 

o RK Productions, Inc. Hollivuda, ASV, 

o Level 5 Studijas, 

o Norvēģijas Kinoinstitūta. 

Liela uzmanība tiek veltīta programmas pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanai un 

pilnveidošanai. RISEBA stratēģijas būtiska sastāvdaļa ir zinātniskā potenciāla attīstība un tā tiešā 

saikne ar reālo biznesu un potenciāliem darba devējiem. Kā apliecinājums tam ir zinātnisko 

publikāciju un doktorantu skaita pieaugums, mācību līdzekļu sagatavošana un grāmatu izdošana. 

Arvien vairāk RISEBA pasniedzēju un studējošo sekmīgi piedalās starptautiskajās konferencēs, 

22. Kino un Jauno 

Mediju 

Izplatīšanas  

Stratēģijas 

I. Pitruka 

J. E. Holsts 

Mg. Art 

Mg. Art 

 

Kino Kritiķe. 

NFI, Norvēgijas 

Kinoinstitūta 

direktors 

23. Kino kritika D. Āboliľa Dr. sc. Soc. Latvijas Televīzija, 

ţurnāliste, 

producente, kino 

kritiķe 

24. Animācija un 

SFX 

A. Ceplītis Mg. Art RISEBA, lektors 

vadītājs 

25. Fotogrāfijas 

Vēsture 

 

L.Krēmers 

 

Mg.sc.comp. 

 

RISEBA, lektors 

 

26. Audiovizuālās 

Mediju Mākslas 

Dramatiskā Uzbūve 

 

R. Klaisers 

 

 

 

 

 

 

Mg. art. 

 

 

 

 

 

 

Reţisors, RK 

Production Inc., 

Holivuda, ASV, 

Dienvidkalifornijas 

Universitātes (USC), 

ASV,  lektors 
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starptautiskajās apmaiľas programmās, studiju programmu pilnveidošanā, veido sadarbību ar 

Latvijas un ārvalstu augstskolām. Audiovizuālās mediju mākslas maģistra programmas tālāka 

stratēģija ir pastiprināti attīstīt zinātniski pētniecisko darbību.  Daļu no zinātniski pētnieciskiem 

sasniegumiem ir iespējams apskatīties sadaļā 3.2.2, kā arī pasniedzēju CV pielikumos. 

2.4. Studiju procesa organizācija un administrēšana 

Studiju ilgums, veids un forma 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmu “Audiovizuālā mediju māksla” ir 

iespējams apgūt pilna laika studiju formā vakara nodaļā. Studiju programmas apguves laiks pilna 

laika klātienē ir 2 ar 1/2 (5 semestri),  Vienā studiju gadā ir 32 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 

40 stundas nedēļā..  

Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika vakara nodaļai – pirmdienās, otrdienās, 

ceturtdienās un piektdienās vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.10 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 

12.00.    

Studiju programmas raksturojums 

 RISEBA humanitāro zinātľu maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju 

māksla” ir izstrādāta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 no 2002. gada 3. 

janvārī „Noteikumi par valsts augstākās izglītības standartu‖. 

Maģistra studiju programma nodrošina studējošiem padziļinātu izpratni par audiovizuālā 

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

studiju programmā sagatavo radošas personības pētnieciskajam un personības izaugsmes darbam  

- informācijas  iegūšanai, atlasīšanai un apstrādei.  

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

zināšanas un tehniskās prasmes kino un jauno mediju jomā.  Tās kodolā ir universāla moduļa 

apmācības sistēma ar profesionālās specializācijas iespējām, kas rezultātā dod plašāka spektra 

zināšanas audiovizuālā produktu raţošanā.  Visi studiju programmas absolventi iegūst 

humanitāro zinātľu maģistra grādu audiovizuālā mediju mākslas jomā, un katram papildus tiek 

dota iespēja  izvēlēties vienu no studiju virzieniem: kinoreţijā, kino montāţā, skaľas dizainā, 

kino operatora mākslā, scenārija mākslā, un kino pēc-apstrādes produktu raţošanā. Papildus 

slodzi profesionālajam virzienam nosaka programmas direktors, saskaľā ar metodiskās padomes 

pieľemtajiem norādījumiem, un realizācijā sadarbībā ar RISEBA Sociālās Komunikācijas 

Katedru, kā arī atsevišķu studiju kursu apguvi un projektu īstenošanu ar Teātra un Audiovizuālās 

Mākslas katedru Latvijas Kultūras Akadēmijā.  Pirmajos četros semestros visiem studējošajiem 

studiju programma ir identiska, taču  sākot ar ceturto semestri studentam tiek doti papildus 

apmācība radošās nozares virziena realizācijai un tiek sākta maģistra programmas izstrāde, ko 

pabeidz piektajā semestrī.  Maģistrantiem ir rekomendēts veikt savas teorētiskās pētnieciskās 

sadaļas darbību starp 4 un piekto semestri, vasarā, lai pēdējais semestris tiktu pilnīgi veltīts 

maģistra darba detalizētākai izstrādei. 

Būtisks akcents studiju programmā tiek likts uz intensīvu patstāvīgo darbu un augstas 

kvalitātes audiovizuālo produktu veidošanu mazbudţeta mikroekonomikas apstākļos.   Studiju 

programmas estētiski filozofiskais un filoloģiskais saturs ir modelēts pēc labāko ASV kinoskolu 

moduļu principa, un tās dramatiskās konstrukcijas elementi balstīti krievu un amerikāľu 

nacionālo kino tradīcijās. 
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Maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ietver sevī obligātos 

studiju kursus (A daļa), ierobeţotās izvēles studiju kursus (B daļa), kā arī brīvās izvēles studiju 

kursus (C),  un maģistra darbu. 

Studiju programmas vadīšana un administrēšana 

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

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

pamatā atbild par programmas studiju procesa satura un akadēmiskā nodrošinājuma kvalitāti.  

Savukārt, operatīvo organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas maģistra 

programmu metodiķes. 

 Studiju procesa gaitā tiek nodrošināti daţādi iekšējie kvalitātes vadības pasākumi, 

izvirzot noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studējošo pašu mācību darba 

rezultātam. Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studējošo  anketēšana, lai noskaidrotu to 

apmierinātību ar studiju saturu un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Atbilstoši iegūtajiem 

anketēšanas rezultātiem tiek veiktas nepieciešamās korekcijas gan studiju kursu saturā gan 

akadēmiskā personāla darbībā.  

Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu viľu 

viedokli par aktuālām problēmām un ierosinājumiem programmas pilnveidošanai studiju gaitā. 

 Studiju programmai ir izveidota sava Programmas padome, kuras uzdevums ir palīdzēt 

risināt studiju programmas stratēģisko virzību un paaugstināt kvalitātes līmeni. Programmu 

padomē ietilpst gan augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji katedru vadītāju līmenī, gan 

profesionālās jomas pārstāvji no Rīgas Kinostudijas, Cineville, FORMA PRO un  Screen Vision, 

gan studējošo pilnvaroti pārstāvji. 

2.5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ľemot vērā Latvijas 

uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

Humanitāro zinātľu maģistra studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla" mērķis 

ir izglītot un sagatavot kvalificētus speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privāto 

plašsaziľas līdzekļu sektorā, interneta, sociālo tīklu un filmu nozarē Latvijā, kā arī 

ārzemēs. Programma ir veidota ne tikai pēc tradicionālo kino skolu principa, bet arī ietverot 

jaunākās apmācības tendences ciparu tehnoloģijas iespaidā, kā arī par studiju procesiem, 

tradīcijām un darba metodēm Eiropas, ASV un Krievijas audiovizuālajās nozarēs un izglītības 

iestādēs. Studijas tiek organizētas latviešu valodā, angļu un krievu valodā. Tas varētu nodrošināt 

jaunus speciālistus ar elastību un konkurētspēju darba tirgū un ļautu attīstīt veiksmīgu karjeru 

internacionālajā jomā. 

         Izstrādājot humanitāro zinātľu maģistra studiju programma „Audiovizuālo mediju 

māksla”, komunikācijā ar Latvijas Kino Raţotāju Asociāciju un SIA RK Productions  Inc., 

Holivudā, ir norādīts, ka gan studiju programmas un studiju formas ir ļoti aktuāla, svarīga un tās 

ir lielas attīstības iespējas, ľemot vērā dinamiski mainīgo audiovizuālo mediju mākslas vidi un 

attīstības tendences. Īpaši liels pieprasījums pēc šīs studiju programmas varētu attīstīties, kad visā 

Eiropas Savienībā līdz 2012 tiks pāriets uz ciparu televīziju, jo ciparu apraide paver vēl plašākas 

iespējas izstrādāt jaunas programmas, kas dod daudz  efektīgāku iespēju izstrādāt kino un 

animācijas darbus caur sociālajiem tīkliem plašākai internacionālai publikai.   
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2.5.1. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

2.5. tabula 

Nr. 

p.k. 
Programmas obligātā satura daļas 

Noteikumi par 

augstākās 

izglītības valsts 

standartu 

RISEBA studiju 

programma 

 

1. Kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi, nozares 

teorētisko atziľu izpēti 

vismaz 30 KP 37 

2. Kursi, kas nodrošina  teorētisko 

atziľu aprobāciju zinātľu nozares vai 

apakšnozares izvēlētās jomās 

vismaz 15 KP 

 

23 

3. Valsts pārbaudījums (Maģistra darbs) vismaz 20 KP 20 KP 

     Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā. Analizējot 

studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura atbilstību Valsts standarta prasībām, 

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

2.5.2 Darba devēju atsauksme par studiju programmu un potenciālo absolventu 

nodarbinātību 

Potenciāli lielākā Latvijas audiovizuālās jomas darba devēju uzľēmumu Rīgas 

Kinostudija un  Cinevilla ģenerāldirektoru atsauksme ir pievienota pielikumā Nr.4. 

2.5.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Eiropas Savienībā 

RISEBA ir pirmā augstskola Latvijā, kura piedāvā realizēt augstākās izglītības maģistra 

studiju programmu audiovizuālo mediju mākslā un ir pirmā augstskola Latvijas Republikā, kur šī 

programma ir orientēta tieši uz audiovizuālā mediju mākslas specifiku un tās plašāka spektra 

pielietojumu.   

Attiecībā uz akadēmisko pieeju tai ir vairāk līdzības ar Ziemeļamerikas un Rietumeiropas 

labākajām kino augstskolu studiju programmām, kā piemēram, ar Svētā Lūkasa (Saeint Lukas) 

Mākslas un Dizaina Briseles Universitāti; attiecībā uz raksturu un darbības formu, tai ir vairāk 

kopsakarības ar Baltijas Mediju un Filmu Skolu Igaunijā; bet attiecība uz studiju kursu satura 

novirzienu, RISEBA maģistra studiju programmai ir līdzības ar Latvijas Kultūras Akadēmijas 

akadēmisko maģistra programmu “Audiovizuālā Māksla”. 

2.6.tabula 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura 

salīdzinājums ar  Svētā Lūkasa Mākslas un dizaina Universitāti  Briselē, (Beļģija) maģistra studiju 

programmu „Audiovizuālā Māksla” (http://www4.sintlukas.be/www-en/). 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus audiovizuālajā jomā, kas arī 

dod iespēju turpināt studēt doktorantūrā; 

 

 Svētā Lūkasa maģistra programma ilgst 1 

gadu jeb  gadus un kopējais studiju apjoms 

ir 60 ECTS; RISEBA maģistra programma 

ilgst divi ar pus gadi un apjoms ir 120 

ECTS jeb 80 KP; 
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 abās programmu apmācības kodolā ir kino 

darbu raţošana ar Auteur Cinema 

tradīcijām; apmācībā uzsvars ir 

patstāvīgām radošām un zinātniski 

pētnieciskajām darba metodēm radošo 

darbnīcu ietvaros. 

 abās studiju programmās mācību procesa 

gaitā ir iespējams izvēlēties kādu virzienu: 

Svētā Lūkasa Universitātes programmā 

koncentrācija ir Animācijā,  

Dokumentālajā Kino, Mediju Mākslā, 

Kino un Scenārija Mākslā; RISEBA 

programmas virzieni ir Reţijā, Montāţas 

Mākslā, Scenārija Mākslā un Animācijā. 

 Animācija un Jauno Mediju tehnoloģijas 

pielietojuma paplašināšanas stratēģija ir 

abu programmu attīstības stratēģija; 

 mācību process ietver sevī iepazīšanos 

     arī ar modernajiem medijiem; 

 abās studiju programmās tiek izmantotas 

analogas studiju metodes - studiju darbi, 

referāti, prezentācijas, semestra vidus 

eksāmeni;  

 maģistra darbs pēdējā studiju semestrī ir 

galvenais pētniecības un radošās darbības 

oriģināldarbs; 

 abās studiju programmās katrā studiju 

kursā bez lekcijām un semināriem liels 

uzsvars tiek likts uz praktiskajām  

nodarbībām;  

 abās studiju programmās ir obligātie un 

izvēles kursi, kas sniedz padziļinātas 

zināšanas izvēlētajā studiju jomā;  

 abās programmās vienlīdzīgi  apmāca 

topošos kino reţisorus, scenāristus, un 

kino montāţistus, atšķirības ir tikai studiju  

kursu apjomu ziľā; 

 abām programmām ir apjoma ziľā vienāds 

maģistra darbs, kas sastāv no līdzvērtīgi 

sabalansētās praktiskās un zinātniski 

pētnieciskās daļas 30 ECTS apjomā. 

 Svētā Lūkasa universitātes studentiem 

izvēlas audiovizuālās mākslas novirzienu 

jau uzsākot mācību procesu. RISEBA tas 

jāveic līdz otrā studiju kursa beigām; 

 RISEBA tiek piedāvāti arī ar ekonomiku, 

vadzinībām un uzľēmējdarbību saistīti 

kursi; 

 RISEBA apmācības programmā ar reţiju un 

aktiermeistarību saistītie kursi ir apjomīgāki 

(kopā 7 KP jeb 10 ECTS) un darbam 

aktierkino jomā ir pievērsta galvenā  

uzmanība; 

 Svētā Lūkasa Universitātes programma lielā 

mērā balstās uz  likvīda moduļu variācijas 

principa, kas ļauj studējošiem pēc izvēles 

modelēt savu programmu radošo darbnīcu 

kategorijā; RISEBA maģistrantiem divu 

gadu kursu apjoms ir vienmoduļa princips, 

kur variācija virzienu īstenošanai tiek veikta 

ar patstāvīgām papildnodarbībām un 

programmas direktora nozīmētām prakses 

iespējām; 

 Svētā Lūkasa Universitātes studentiem 

humanitāro zinātľu un jaunrades darba 

kursu īpatsvars ir lielāks par nozares 

kursiem (18 ECTS pret 12 ECTS), bet 

RISEBA maģistrantiem nozares kursi 

sastāda lielāko īpatsvaru (54 ECTS pret 24 

ECTS ); 

 RISEBA humanitāro, pētniecisko un 

kritisko kursu apjoms ir lielāks (24 ECTS 

pret 18 ECTS);   

 RISEBA studijas notiek trīs valodās: angļu, 

latviešu, un krievu, turklāt visa tehniskā 

literatūra ir angļu valodā;  Beļģijas 

universitātē apmācības valoda ir 

galvenokārt flāmu. 
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2.7. tabula 

RISEBA un Briseles Svētā Lūkasa Mākslas un dizaina Universitātes studiju programmu 

salīdzinājums 
 

RISEBA maģistra studiju 

programmas „Audiovizuālā 

mediju māksla” 

Apjoms  

ECTS 
Svētā Lūkasa Mākslas un 

Dizaina Universitāte  
„Audiovizuālā māksla” 

Apjoms 

ECTS 

 

Studiju kursi, kas sakrīt un 

daļēji sakrīt 

   

Kino Narratoloģija 

Fotogrāfijas Vēsture 

Kino Vēsture 

Kino Kritika 

Audiovizuālās Mediju Mākslas 

Dramatiskā Uzbūve 

Pētniecības metodes 

4.5 

3 

4.5 

3 

3 

 

3 

Kritiskās mākslas zinātnes: 

Seminārs I 

Seminārs II 

Seminārs III 

 

6 

6 

6 

Scenārija Māksla  

Kino un Jauno Mediju 

Montāţas Māksla un Filoloģija 

Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

Skaľas Dizains 

6 

6 

 

6 

 

4.5 

Kino un scenārija māksla 6 

 

 

Dokumentālais Kino 6 Dokumentālais  kino 6 

Animācija 

Animācija un SFX 

4.5 

4.5 

Animācija 6 

Interaktīvie mediji 2D un 3D 

Jauno Mediju  Tehnoloģija un 

integrācija  

Datorgrafika un Dizains  

Kino un Jauno Mediju 

Izplatīšanas Stratēģijas 

4.5 

3 

 

3 

3 

Mediju māksla 6 

Maģistra darbs 30 Maģistra darbs 30 

 

Studiju kursi, kas nesakrīt 

   

Reţijas Māksla 7.5   

Aktiermeistarība 3   

Fotogrāfijas māksla 6   

Starptautiskā uzľēmējdarbība 

Masu Medijos 

4.5   

Masu Mediju Ekonomika un 

menedţments 

3   

Administratīvā stratēģija masu 

medijos 

3   

Kino tiesiskie, morālie un 

psiholoģiskie aspekti 

3   
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2.8.tabula 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura 

salīdzinājums ar  

Baltijas filmu un mediju skolas programmu „Kino un video māksla”, Tallinā (Igaunija) 
 

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 
 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

augsti kvalificētus speciālistus 

audiovizuālajā jomā, kas dod iespēju 

turpināt studēt doktorantūrā; 

 abās programmu apmācības kodolā ir kino 

darbu raţošana ar kopējo kredītapjomu 

apmācībā 80 KP jeb 120 ECTS; 

 mācību process ietver sevī iepazīšanos 

     arī ar modernajiem mēdijiem; 

 abās studiju programmās tiek izmantotas 

analogas studiju metodes - studiju darbi, 

referāti, prezentācijas, semestra vidus 

eksāmeni;  

 maģistra darbs pēdējā studiju semestrī ir 

galvenais pētniecības un radošās darbības 

oriģināldarbs; 

 abās studiju programmās katrā studiju 

kursā bez lekcijām un semināriem liels 

uzsvars tiek likts uz praktiskajām 

nodarbībām;  

 abās studiju programmās ir obligātie un 

izvēles kursi, kas sniedz padziļinātas 

zināšanas izvēlētajā studiju jomā;  

 abās programmās maģistra darbs 20 KP 

apjomā ir audiovizuālā rakstura darbs. 

 

 Baltijas mediju un filmu skola ir 

specializētāka, kas dod studējošiem iespēju 

specializēties kino reţijā, dokumentālā kino 

raţošanā, kinooperatora mākslā,  

kinoscenārista mākslā, un kino raţošanā, un 

tā balstīta uz daudzmoduļu apmācības 

principa, kur studējošie var samērā brīvi 

savienot vairākus modeļus; 

 RISEBA apmācības ir viena modeļa 

princips, kas dod vispusīgāku apmācību 

audiovizuālā mākslā ar papildus  apmācību 

reţijas mākslā, montāţas mākslā, scenārija 

mākslā un animācijā, deklarējot 

koncentrāciju otrā studiju kursa beigās; 

koncentrācijas īstenošana tiek veikta ar 

patstāvīgām papildnodarbībām un 

programma direktora nozīmētām prakses 

iespējām 

 RISEBA kino un audiovizuālā mediju 

apmācības ir balstītas uz Auteur Cinema 

tradīcijām; apmācībā uzsvars ir patstāvīgām 

radošām un zinātniski pētnieciskajām darba 

metodēm radošo darbnīcu ietvaros. 

 RISEBA tiek piedāvāti arī ar ekonomiku, 

vadzinībām un uzľēmējdarbības saistīti 

kursi, kas nav tieši saistīti ar kino raţošanu; 

 RISEBA apmācības programmā ar teātra un 

kino reţiju un aktiermeistarību saistītie kursi 

ir saliedētāki (kopā 7 KP jeb 10 ECTS) un 

darbam aktierkino jomā ir pievērsta centrāla 

uzmanība; tiem ir jūtama klasiskās 

amerikāľu kinoskolu apmācības plūsmas 

metode; 

 RISEBA programmā ir spēcīgāka 

Animācijas un Jauno Mediju tehnoloģijas 
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pielietojums un saistīto studiju kursu 

apmācība; 

 RISEBA maģistrantu gala darbs, 

neskatoties uz 20KP līdzīgu apjomu, ir 

satura ziľā sareţģītāks, jo maģistra 

diplomdarbā ir arī  zinātniski pētniecisks 

darbs par audiovizuālās nozares specifisku 

tēmu, kam nav ekvivalents Baltijas mediju 

skolas diplomdarba  aizstāvēšanai; 

 RISEBA piedāvā virkni studiju kursu 

zinātnēs, kas ir novitāte Baltijas reģionā. 

 

2.9. tabula 

RISEBA un Tallinas Baltijas filmu un mediju skolas programmu salīdzinājums 

RISEBA maģistra studiju 

programmas „Audiovizuālā 

mediju māksla” 

Apjoms  

KP 
Baltijas Filmu un Mediju 

Skolas programma „Kino un 

video māksla” 

Apjoms  

KP 

 

Studiju kursi, kas sakrīt un 

daļēji sakrīt 

   

Tele  un kino producēšana 

administratīvā stratēģija masu 

medijos 

3 

2 

TV producēšana   

Radošā producēšana 

Neatkarīga kino producēšana 

2 

2 

2 

Kino un jauno mediju 

izplatīšanas stratēģijas 

Masu mediju ekonomika un 

menedţments 

2 

 

2 

Kino distribūcija un izplatīšana  

 

Finansiālā stratēģija 

2 

 

2 

Scenārija māksla 4 Scenārija rakstīšana I 

Scenārija rakstīšana II 

Scenārija rakstīšana III 

Dramaturģiskā struktūra 

Adaptācija 

2 

4 

4 

4 

4 

 

Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

 

4 

Apgaismojums I 

Apgaismojums II 

Apgaismojums III 

3 

3 

3 

Kino un Jauno Mediju 

Montāţas Māksla un Filoloģija 

4 Montāţas pamati 2 

Reţijas māksla 

 

 

Aktiermeistarība 

5 

 

 

2 

Reţija I 

Reţija II 

Reţija III 

Darbs ar aktieri 

3 

3 

4 

2 

Jauno mediju tehnoloģija un 

integrācija 

2 Kino raţošanas tehnoloģija 9 

Televīzijas un kino vēsture 3 Kino vēsture un analīze 2 

Dokumentālais kino 4 TV prakse I 

TV prakse II 

2 

2 

Fotogrāfijas vēsture 2 Krāsas un bildes mijiedarbība 2 
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Kino tiesiskie, morālie un 

psiholoģiskie aspekti 

2 Likums un intelektuālais īpašums 2 

Kino kritika 2 Mediju kultūra un kritika 3 

Skaľas Dizains 3 Ieraksts un Skaľas Dizains 2 

Starptautiskā uzľēmējdarbība 

 

3 Internacionālie aspekti raţošanas 

menedţmentā 

2 

Datorgrafika un dizains 2 Mākslas dizains 2 

Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 

 

Studiju kursi, kas nesakrīt 

   

Fotogrāfijas māksla 4 Modernās sociālās teorijas 3 

Interaktīvie mediji 2D un 3D 3 Ētika 2 

Kino narratoloģija 3 Filozofija 3 

Animācija 3 Komunikācijas teorijas 2 

Audiovizuālā mediju mākslas 

dramatiskā uzbūve 

2 Kino semiotika 2 

Pētniecības metodes 2 Darbs ar mākslinieku inscinētāju 2 

Animācija un SFX 3 Kino valodas pamati 3 

  Scenārija lasīšanas pamati 2 

  Kino raţošanas pamati 2 

  Kino semināri 1 un 2 4 

  Brīvs seminārs 2 

  Darbs ar kinooperatoru 2 

  Kāstings 2 

  Bilde, skaľa un mūzika 2 

  Skaľas montāţa 2 

  Pirmsvizualizācija 2 

Jāatzīmē vēlreiz, ka RISEBA maģistra studiju programmai ir vairāk līdzības ar Baltijas 

Filmu un Mediju skolu Igaunijā, attiecībā uz tās būtību; daudzi kursi, gan, kas tiek piedāvāti 

Baltic Media skolā, jau ir ietverti to attiecīgajā jomā, piemēram, kāstings un vizualizācija ir daļa 

no reţijas kursa, bet skaľas ieraksti ir daļa no Skaľas Dizains, nevis kā atsevišķs kurss, kā arī, 

scenārija lasīšanas pamati nav obligāti maģistra līmenī. Tāpēc vērtējot akadēmisko pieeju, kaut 

arī tās darbības forma ir atšķirīga, ir tuvāka Svētā Lūkasa Mākslas un Dizaina Briseles 

Universitātei. 
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2.5.4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā 

 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura 

salīdzinājums ar Latvijas Kultūras Akadēmijas maģistra studiju programmu  

„Audiovizuālā Māksla”  

Salīdzinot  konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības: 

 

KOPSAKARĪBAS ATŠĶIRĪBAS 

 abas minētās studiju programmas sagatavo 

speciālistus audiovizuālajā jomā, kas dod 

iespēju turpināt studēt doktorantūrā: 

kopējais maģistra studiju programmas 

apjoms ir 80 KP; 

 Programmā ir divi bloki: pamatbloks un 

specializācijas bloks, kā arī studējošie var 

izvēlēties piedāvātos vispārizglītojošos 

priekšmetus; 

 abās programmās uzsvars studijās tiek 

likts uz patstāvīgām radošām un zinātniski 

pētnieciskajām darba metodēm radošo 

darbnīcu ietvaros;  

 abās studiju programmās mācību procesa 

gaitā centrālais virziens ir reţija. RISEBA  

studiju galvenais posms ir kino darbu 

raţošana ar Auteur Cinema tradīcijām; 

Latvijas Kultūras Akadēmijā kinoreţija ir 

viena no specializācijām; 

 studiju process ietver iepazīšanos 

     arī ar modernajiem medijiem; 

 abās studiju programmās tiek izmantotas 

analogas studiju metodes - studiju darbi, 

referāti, prezentācijas, lekcijas un 

semināri, vēstures, klasisko un vietējo, 

kultūru un mākslu jomās; 

 maģistra darbs pēdējā studiju semestrī ir 

galvenais pētniecības un radošās darbības 

oriģināldarbs; 

 

 RISEBA ar ekonomiku, vadzinībām un 

uzľēmējdarbību saistīti studiju kursi ir 

obligāti; Latvijas Kultūras Akadēmijā ar 

ekonomiku, vadzinībām un uzľēmējdarbību 

saistītu kursu apjomu nosaka 

apakšprogrammas direktors; 

 RISEBA studiju programmā ar reţiju 

saistītie kursi ir mazāk apjomīgāki (kopā 7 

KP jeb 10 ECTS); Latvijas Kultūras 

Akadēmijā tie sastāda 23 KP; 

 Jauno Mediju tehnoloģijas pielietojuma 

paplašināšanas stratēģija ir RISEBA 

programmu attīstības stratēģija;  

 RISEBA studijas notiek trīs valodās: angļu, 

latviešu, un krievu, turklāt visa tehniskā 

literatūra ir angļu valodā;  Latvijas Kultūras 

Akadēmijas universitātē studiju valoda ir 

galvenokārt latviešu; 

 RISEBA  studiju programma ir 

daudzpusīgāka: Latvijas Kultūras 

Akadēmijā studentu uzľemšana notiek katru 

otro gadu,  turklāt novirziens ir galvenokārt 

reţijā un operatora mākslā; RISEBA 

studentu uzľemšana notiek ikgadēji, un 

studentiem ir arī iespēja specializēties 

animācijā, montāţā un kreatīvo uzľēmumu 

vadīšanā; 

 RISEBA  studiju programmā ir lielāks 

uzsvars uz jaunāko tehnoloģiju apguvi un 

praktisko pielietojumu, Kultūras 

Akadēmijas programmā mākslas zinātnes 

priekšmetiem un teorētiskai aprobācijai ir 



© RISEBA 2010                                              augstākās izglītības maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

46 

 

 

 Latvijas Kultūras Akadēmijas studentiem 

un RISEBA humanitāro zinātľu kursu 

īpatsvars attiecībā pret specializētiem, 

praktiskiem studiju kursiem ir vienāds: 14 

KP; 

 abās studiju programmās katrā studiju 

kursā bez lekcijām un semināriem liels 

uzsvars tiek likts uz praktiskajām  

nodarbībām; 

 abas programmas nodrošina praktisku 

specializēšanos kino, audiovizuālajā un 

jauno vizuālo mediju jomās, vienlaikus 

apgūstot arī šo jomu vēsturiski kritisko 

analīzi, kā arī izvēlētās nozares tehniskos 

aspektus. Studenti iegūst arī nepieciešamās 

prasmes izstrādāt informatīvus un kritiskus 

tekstus, plānot, administrēt un dokumentēt 

mākslas un kultūras pasākumus valsts 

iestādēs, televīzijas, audiovizuālajos 

arhīvos un privātajā sektorā; 

 abām programmām ir apjoma ziľā vienāds 

maģistra darbs 20 KP apjomā. 

centrālā loma; 

 RISEBA  studiju programmas dramatiski 

filoloģiskās tradīcijas apvieno amerikāľu un 

krievu dramatiskās un kultūras elementus, 

Latvijas Kultūras Akadēmijas  novirziens ir 

latviešu tradīciju un kultūras tālāka attīstība. 

 

 

 

2.10. tabula 

Augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” satura 

salīdzinājums ar Latvijas Kultūras Akadēmijas maģistra studiju programmu  

„Audiovizuālā Māksla”  pa kredītpunktiem 

 

RISEBA maģistra studiju 

programma „Audiovizuālā 

mediju māksla” 

Apjoms  

KP 
Latvijas Kultūras Akadēmijas 

Maģistra studiju programma 
„Audiovizuālā māksla” 

Apjo

ms 

KP 

 

Studiju kursi, kas sakrīt un 

daļēji sakrīt 

   

Fotogrāfijas Vēsture 2 Kostīmu vēsture un stila mācība 2 

Kino Kritika 2 Modernitāte un Modernisms  

Post Modernitāte un Post modernisms 

Interdisciplinārisma teorija   

2 

2 

1 

Kino Vēsture 3 20. gs. Kino 

Tematiskais kinolektorijs 

2 

2 

Pētniecības metodes 2 Akadēmiskā Rakstīšana 1 

Aktiermeistarība 2 Reţijas tendences mūsdienu teātrī 2 

Reţijas Māksla 5 Filmu reţijas pamati 1    

Filmu reţijas pamati 2    

4 

2 
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2.6 Ārējie sakari 

2.6.1. Sadarbība ar darba devējiem 

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

pārstāvi, kopīgi ar lielākajiem Latvijas kino raţošanas  uzľēmumiem Cinevilla Studio un Rīgas 

Kinostudiju, dibinot Latvijas Kino Raţotāju Asociāciju. Augstskola šajā asociācijā pilda jauno 

kino industrijas speciālistu izglītības funkcijas. Šī sasaiste nodrošina aktīvu sadarbību daţādos 

audiovizuālās projektos, kā arī zināmu ietekmi kino industrijas politikā Latvijā.   

Programmas reputāciju paaugstina arī cieša sadarbība ar Teātra Observatoriju, Latvijas 

Nacionālo Operu, kino festivālu Arsenāls un citām kreatīvām struktūrvienībām. 

Reţijas Teorija 2  

Reţijas Teorija 3 

5 

3 

Fotogrāfijas Māksla 

Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

 

4 

 

4 

Fotogrāfija un Kadrējums 

Filmu Tehnoloģijas: 1. Operatora 

Māksla 

 

4 

2 

Kino un Jauno Mediju Montāţas 

Māksla un Filoloģija 

4 Filmu Tehnoloģijas: 2 Filmu montāţas 

teorija un prakse 

2 

Scenārija Māksla 4 Modernā dramaturģija & literatūra 1   

Modernā dramaturģija  & literatūra 2 

2 

2 

Audiovizuālās Mediju Mākslas 

Dramatiskā Uzbūve 

2 Reţijas Teorija 1  

 

5 

Masu Mediju Ekonomika un 

menedţments 

2 Kultūra projektu menedţments 3 

Kino tiesiskie, morālie un 

psiholoģiskie aspekti 

2 Tiesības 4 

Starptautiskā Uzľēmējdarbība 

Masu Medijos 

3 

 

Uzľēmējdarbība un Komercija 4 

Jauno Mediju  Tehnoloģija un 

Integrācija  

2 Mediju Industrija 8 

Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 

Studiju kursi, kas nesakrīt  

 

  

Animācija 3 Mūsdienu Rietumu filozofijas idejas  3 

Animācija un SFX 3 Austrumu kultūras domāšanas 

pamatiezīmes  

3 

Interaktīvie 2D un 3D 3 Specialitātes diskurss svešvalodā 1 

Dokumentālais Kino  4   

Kino Narratoloģija 3   

Skaľas Dizains 3   

Datorgrafika un Dizains  2   

Stratēģiskā vadzinība masu 

medijos 

2   

Kino un Jauno Mediju 

Izplatīšanas Stratēģijas 

2   

Līderība un Organizācijas 

Uzvedība Masu Medijos 

2   
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2.6.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 

studiju programmas 

 Audiovizuālā mediju mākslas maģistra studiju programmai ir noslēgts sadarbības līgums 

ar Latvijas Kultūras Akadēmiju, kura realizē līdzīgu studiju programmu par RISEBA studentu 

pārľemšanu programmas likvidācijas gadījumā, un starp abu augstskolu programmām ir jau 

uzsākta aktīva sadarbība.  

 Nākotnē RISEBA Audiovizuālā mediju mākslas bakalaura un maģistra programmām ir 

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

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

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

kurā arī tiek realizētas līdzīgas audiovizuālās jomas studiju programmas, kā arī notiek sadarbības 

pamatu veidošana ar Dienvidkalifornijas Universitātes Kino Raţošanas Fakultāti Los Andţelosā, 

ASV.  

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

pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā 

 

Līguma kopiju par augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Audiovizuālā 

mediju māksla” studentu iespējām turpināt izglītības ieguvi Latvijas Kultūras Akadēmijā 

gadījumā, ja tiek likvidēta RISEBA studiju programma skat. pielikumā Nr.6. 
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3. Studiju programmas realizācija 

3.1.   Studējošo uzľemšana 

 

              RISEBA šīs studiju programmas ietvaros prasības uzsākot mācības, ir noteiktas  valsts 

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

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

kritērijiem un kārtību uzľemšanai studiju programmās‖. Par RISEBA augstākās izglītības 

maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” studējošiem var kļūt Latvijas 

Republikas pilsoľi un pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī ārvalstu pilsoľi,  kuriem jābūt: 

 iepriekšējās studijās iegūtam bakalaura grādam; 

 bakalaura grādam pielīdzinātam augstākai izglītībai ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 

 maģistra grādam specialitātē, sasaistītai ar audiovizuālo mediju mākslas nozari. 

 

Imatrikulācijai  RISEBA maģistra studiju programmā pilna laika studijām uzľem personas, 

kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

- iepriekšējās studijās iegūts bakalaura grāds; 

vai 

-  bakalaura grādam pielīdzināta augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 

Nepieciešamības gadījumā, lai paaugstinātu angļu valodas līmeni un  nodrošinātu 

efektīgu studiju norisi, RISEBA nodrošina studentiem papildus angļu valodas apmācības kursus. 

Ľemot vērā, ka studiju procesa gaitā liela nozīme tiek pievērsta studiju kursu praktiskajai 

daļai, kurā nepieciešama individuāla pieeja, pirms studiju procesa uzsākšanas tiek veikts 

potenciālo studējošo  radošais pārbaudījums ar mērķi noteikt studējošo priekšzināšanas 

audiovizuālās jomas specifikā.  

Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēšanas, studējošajiem tiek piedāvātas ievadlekcijas, 

kurās studējošie tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizatorisko 

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

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

Pagaidām Audiovizuālā mediju mākslas maģistra programmā, kas uzsākta 

2008./2009.gadā nav ārvalstu studentu, bet plānots šādus studentus uzľemt 2010./2011. studiju 

gadā.  

3.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

3.2.1. Izmantotās studiju metodes un vērtēšanas sistēma 

 

RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma balstās uz sekojošiem principiem: 

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

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

iegūtos pozitīvos vērtējumus; 

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

kursa saturu, prasībām un vērtējumu; 

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

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

noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. Studiju rezultātus RISEBA vērtē pēc diviem 

rādītājiem: 

- kvalitatīvais vērtējums – atzīme 10 ballu sistēmā; 
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- kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 

Studentu zināšanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības 

un zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas kritērijiem. 

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

atzīmi 10 ballu sistēmā (tabula 3.1.).  

3.1. tabula 

Apguves 

līmenis 
Vērtējums 

% 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 
zināšanas, prasmes un iemaľas 

 
ļoti augsts 

 
96-100 

 
10 

 

Izcili 
With 

distinction 
A 

Zināšanas, kas pārsniedz studiju 

programmas prasības, liecina par 

patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu 

dziļu izpratni. 

  
90-95 

 
9 

Teicami 
Excellent 

A 
Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 

prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot 

iegūtās zināšanas. 

 
augsts 

 
80-89 

 
8 

 

Ļoti labi 
Very good 

B 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 

prasības, taču reizēm trūkst dziļākas 

izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi 

piemērot sareţģītākajiem jautājumiem. 

  
70-79 

 
7 

Labi 
Good 

C 
Apgūtas studiju programmas prasības, 

taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi 

mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē. 

  
60-69 

 
6 

 

Gandrīz labi 
Almost good 

D 

Apgūtas studiju programmas prasības, 

taču vienlaikus konstatējamas atsevišķu 

lielāku problēmu nepietiekoši dziļa 

izpratne. 

 
vidējs 

 
50-59 

 
5 

 

Viduvēji 
Satisfactory 

 
E 

Visumā apgūtas studiju programmas 

prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

svarīgu problēmu nepietiekami dziļa 

izpratne. 

  
40-49 

 
4 

 

Gandrīz 

viduvēji 
Almost 

satisfactory 

E/FX 

Visumā apgūtas studiju programmas 

prasības, konstatējamas vairāku svarīgu 

problēmu nepietiekama izpratne un 

grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā. 

  
26-39 

 
3 

Vāji 
Bad 

Fail 
Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 

kursa svarīgākajām problēmām, taču nav 

spēju tās praktiski izmantot. 

 
zems 

 
10-25 

 
2 Ļoti vāji 

Very bad 
Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 

kursa svarīgākajām problēmām, taču citās 

svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst 

orientācijas. 

  
1-9 

 
1 

Ļoti ļoti vāji 
Very, very bad 

Fail 
Nav izpratnes par studiju kursa 

pamatproblemātiku. 

Zemākais pozitīvais vērtējums maģistra studiju programmai ir četras balles (gandrīz 

viduvēji). 
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Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā.  Katrs pasniedzējs savā studiju 

kursā regulāri pārbauda studējošo zināšanas, izmantojot kursa programmās un aprakstā norādītos 

pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, prezentācijas, studiju kursa projekti, utt.). Prasības ir 

atkarīgas no studiju kursa specifikas un studiju procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs 

semestrī ietekmē studiju kursa galīgo vērtējumu. Viens no gala atzīmes būtiskākajiem 

ietekmējošajiem elementiem ir studiju kursa regulārs apmeklējums un studiju kursa projektu 

kvalitāte. 

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

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

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

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

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

Kursa apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma perioda 

beigām, izľemot gadījumus, kad saľemts pārbaudījuma kārtošanas termiľa pagarinājums. 

 RISEBA studentu pārbaudījumu nosacījumus skat. pielikumā Nr.7. 

Humanitārā zinātľu maģistra studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv maģistra 

diplomdarbs, kas sastāv no divām daļām – praktiskās (A) un zinātniski pētnieciskās (B).  

A Praktiskā daļa:  

Īsfilma vai pilnmetrāţas mākslas filma (no 20 līdz 120 min.), vai 

Televīzijas seriāla pilots (60 min.), vai 

Dokumentālā filma (no 26  līdz 90 min.), vai  

Eksperimentālā filma (līdz 45 min.), vai  

Sareţģītas tehniskās uzbūves mūzikas videoklips ( ne īsāks kā 3 min.), vai 

Plašāka publiska video instalācija, vai 

Animācijas filma, vai  

Audiovizuāls jaunā medija projekts, un 

Praktiskās daļas ieteicams pielikums: 
Kinoscenārijs (120 min.) 

 

B teorētiskā daļa (no 70 līdz 100 lpp.): 

(maģistra darbu tēmu paraugi, daži no iespējamajiem) 

Holivudas producentu un studiju sistēma 

Autorkino  

Avant-garde kino  

Interdisciplinārie mediji: kino un fotogrāfija  

Kameras kustības amerikāľu kino estētikā 

Kino montāţās vēsture un filoloģija  

Kino narratoloģija  

Filmu adaptācija  

Globālā kino distribūcija 

Eiropas un Ziemeļamerikas kino tirgus integrācijas aspekti. 

Kino struktūra jaunajos medijos. 

3D kino un tās attīstības virzieni 

 

Studenti gala pārbaudījumus drīkst kārtot ja: 

- pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 

- izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 
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Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumos saľemts pozitīvs 

vērtējums (zemākais vērtējums 4 balles), studentiem tiek piešķirts humanitāro zinātľu maģistra 

grāds audiovizuālā mediju mākslā.  

3.2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības ietekme uz studiju darbu 

Audiovizuālā mediju maģistra studiju jomā, akadēmiskais personāls savās profesionālajās 

aktivitātēs pamatā darbojas divos virzienos – zinātniski pētnieciskajā un jaunrades darbā. Sociālās 

komunikācijas katedrā, kuras ietvaros tiek realizēta maģistra studiju programma „Audiovizuālā 

mediju māksla‖, darbojas trīs zinātniski pētnieciskā darba komandas. Pētnieciskā darba komandām 

ir piramīdas tipa struktūras. Katru komandu vada katedras zinātľu doktors. Vidējo līmeni 

pētnieciskajā komandā sastāda katedras pasniedzēji. Pamatlīmeni veido gan maģistra, gan bakalaura 

studiju programmu studenti.  Tādā veidā studenti tieši tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā. 

Zinātniskā darba tematika ienāk šo studentu studiju darbos. Kā atgriezeniskā saite zinātniskajam 

darbam ir mācību grāmatas un metodiskie materiāli, vai arī izstrādāts studiju kurss.  Kā piemēru, 

var minēt zinātľu doktora A. Uzulnieces sarakstīto monogrāfiju Marija Leiko vai ieguldījumus 

Latvijas kinovēstures enciklopēdijas tapšanā.    

Pārējo pasniedzēju zinātniski pētnieciskā darbība un radošais veikums ir ne mazāk 

ievērojams. Ievai Pitrukas polemikas raksti ir tikuši publicēti kino ţurnālos: Kinoraksti un Oskars; 

laikrakstos: Neatkarīgā Rīta Avīze, Diena, Latvijas Avīze, Svētdienas Rīts, Latvijas vēstnesis, 

Kultūras Forums, Lauku Avīze, Maskas, Nakts, Labrīt, Literatūra un Māksla, Mēs; ţurnālos: 

Studija, Una, Ieva, Čemodāns, kā arī raksti par Latvijas kino starptautisko kino festivālu katalogos: 

Lībekas Ziemeļvalstu filmu dienas (Vācija), Viļņas pavasaris (Lietuva), Arsenāls, Bimini, u.c. 

Kā iespaidīgu var novērtēt profesora Maika Hentza audiovizuālās valodas sintēzes un 

eksperimentālu aprobāciju vairākos starptautiska mēroga radošos projektos, kā piemēram,  Dizains 

Lielajām Bildēm, pirmajā PEENEAALE Mākslas un Mūzikas festivālā, Loitz, Vācijā. 

Piedalīšanās Schwer verdauliches ietvaros reljefa Karlsruhe ZKM vieslekcijās, Vācijas humora 

vieslekcijās ar Andreas Zeger, retrospektīvā Van Gogh TV projektā  Hatton Gallerijā, Ľūkāslā, 

Anglijā, vizuālajos video uzstādījumos Telekom Festspielhaus Hellerau Drēsdenā, semināra 

Leitsysteme pasniegšanā Berlīnē ar arhitektūras studentiem no Kentuki, ASV, lekcijās Y galerijā, 

Igaunijā, semināros Klima Moks Igaunijā, un citos.  Viľa izvērstā radošā darbība ir redzama 

pasniedzēju CV pielikumā. 

Randals Kleisers ir ASV viens no pazīstamākajiem reţisoriem, kas ir uzľēmis mākslas 

filmas Peege (1972) · Zēns Plastikā (1976) · Smērviela (1978), Zilā Lagūna (1980) · Vasaras 

Mīļākie (1982) · Grandview (1983), Baltais Ilknis(1991) · Medus, es uzspridzināja kazlēnu 

(1992) ·Ir Mans puse (1996) · Ēnas šaubas (1998), Lidojums ar Navigatoru (1986) · Big Top 

Pee-maziņais (1988) · Dari To Pareizi (1989)  Sarkangalvīte (2004) · Mīlestības Upuris (2005), 

kā arī vairākus zinātniski pētnieciskos darbus  digitālajā tehnoloģijā,  Saruna ar Randalu 

Klaiseru (Fulle Circle ţurnāls, 2010) Ērti sastindzis (Cinemaqueer ţurnāls, 2009) Viľa filma 

Peege, ir iemūţināta ASV Nacionālajā Bibliotēkā kā ASV kultūras mantojums.  Viľa pēdējā 

publiska ciparu tehnoloģijas projektu izstāde tika veidota kopā ar filmas Avatar reţisoru Dţeimsu 

Kameronu 2010. gada maijā.  Skype video lekciju laikā Randals ļoti bieţi dalās savos pētījumu 

rezultātos ar studiju programmas studentiem un turpina zinātniski pētniecisko darbību ciparu 

tehnoloģijas attīstības laukā. 
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3.3. Studējošo personības attīstība un iesaistīšana pētniecības projektos, prakses 

iespējas 

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

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

jaunākajām metodēm un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Daţos gadījumos studējošie arī tiek 

pieaicināti ar savu ieguldījumu palīdzēt izveidot kādu jaunrades darbu vai tā posmu, kas tiek 

iekļauts studiju procesa praktiskā darba ietvaros. 

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

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

domāšanu, spējas stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus, un pats 

būtiskākais tālāk attīstīt maģistrantu kritiskās analīzes spējas. 

 Jau pirmajā kursā studējošiem tiek dota iespēja praktiski realizēt savus studiju kursa 

darbu projektus caur studiju programmas sadarbības partneriem, kā piemēram,. Latvijas 

Televīziju, LNT, neatkarīgo producentu kompāniju „Screen Vision‖, Rīgas Kinostudiju, 

Cinevilla Studio, sociālajiem interneta portāliem, Teātra Observatoriju, SIA Baltic Sun, 

neatkarīgo kompāniju Forma Pro, Arsenāls, u.c. 

 Ir svarīgi minēt, ka daudzu studējošo filmās tiek izmantoti profesionāli aktieri, ka 

piemēram no Teatra Observatorijas, ka Andris Bulis, u.c., kas ir pazīstami latviešu publikai, bet 

agrāk reti pieejami studentu filmās 
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4.    Studējošie 

4.1.  Studējošo skaits programmā 

Maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” tiek realizēta otro mācību 

gadu.  Neraugoties uz tās novitāti un salīdzinoši dārgo  studiju maksu, kopējais studējošo skaits 

15 cilvēki, ir apmierinošs.  Šāds optimāls  studējošo skaits nodrošina individuālo pieeju un 

kvalitatīvu apmācību, atbilstošu maģistra līmenim. Visi studējošie mācās pilna laika vakara 

grupā. Imatrikulēto studentu skaits ir 15 vakara nodaļā.  

4.2. Studējošo aptaujas un to analīze 

Aptaujas ir viens no RISEBA administrācijas sadarbības veidiem ar studējošajiem, kuru 

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

RISEBA notiek regulāri parasti par visiem studiju kursiem, studiju kursu noslēguma stadijā. 

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

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

izdales materiālu pietiekamību un atbilstību tēmas izklāstam. 

RISEBA akadēmiskā personāla stratēģiskās attīstības un pašnovērtējuma vajadzībām tiek 

novērtēta pasniegšanas kvalitāte un stils. 

Studējošo aptaujai RISEBA izmanto aptaujas anketas. Zemāk pievienoti studējošo 

ikgadējās aptaujas analīzes fragmenti. Pilnībā studējošo aptaujas anketu kopsavilkumi pieejami 

RISEBA Sociālās Komunikācijas Katedrā. 

2009./2010. studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 

Aptaujas rezultāti tika analizēti un apspriesti katedrā ar pieaicinātajiem speciālistiem. Tika 

izanalizētas 245 anketas par 21 studiju kursu (Fotogrāfijas Vēsture, Kino Vēsture, Fotogrāfijas 

Māksla, Scenārija Māksla, Kino Narratoloģija, Kinooperatora un Operatora Inscinētāja Māksla, 

Kino un Jauno Mediju Montāţas Māksla un Filoloģija, Aktiermeistarība, Reţijas Māksla, 

Dokumentālais Kino, Skaľas Dizains, Interaktīvie 2D un 3D, Jauno Mediju Tehnoloģija un 

Integrācija, Animācija, Televīzijas un Kino Producēšana, Masu Mediju Starptautiska 

Uzľēmējdarbība, Kino un Jauno Mediju Izplatīšanas Stratēģijas, Kino Tiesiskie, Morālie un 

Psiholoģiskie Aspekti, Animācija un SFX (specefekti), Audiovizuālās Mediju Mākslas Dramatiskā 

Uzbūve). 

 

Rezultātu procentuālais sadalījums par studiju kursu „ Kino un Jauno Mediju 

Montāţas Māksla un Filoloģija” piecās kategorijās (augsts, labs, viduvējs, zems, nav 

vērtējuma)  

 

Praktiskā Lietderība: 100 % augsts. 

Nozīmīgums programmas ietvaros: 100% augsts. 

Izdales materiālu kvalitāte: 100% augsts.  

Novitāte: 88% augsts; uz ceturto jautājumu ―Novitāte‖ vērtēja kā „augsts‖, 12%  kā „labs‖.  

Kursa apjoma pietiekamība: 64% augsts; uz pēdējo jautājumu 64% aptaujāto atbildēja kā 

„augsts‖,  pārējie 36%, kā „labs‖. 
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„Kino un Jauno Mediju Montāţas Māksla un Filoloģija” mācībspēka vērtējums: 

 

‖ Kino un Jauno Mediju Montāţas Māksla un Filoloģija‖ mācībspēka vērtējums kopumā ir 

„augsts‖.   

Erudīcija un Zināšanas: 100% augsts. 

Saprotama valoda, izklāstot galveno: 62% augsts; 24% labs; 14% viduvējs. 

Spēja radīt interesi par priekšmetu: 62% augsts; 24% labs; 14% viduvējs. 

Prot nodibināt labu kontaktu ar studentiem: 88% augsts; 12% labs. 

Studenti spēj nodarbību laikā uzdot jautājumus: 88% augsts; 12% labs. 

Studenti savlaicīgi informēti par mācībspēka prasībām: 62% augsts; 38% labs. 

Izkopta stāja un valoda: 74% augsts; 26% labs. 

Studentiem viegli sastapt mācībspēku ārpus nodarbībām: 100% augsts. 
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Rezultātu procentuālais sadalījums par studiju kursu „ Jauno Mediju Tehnoloģija un 

Integrācija” piecās kategorijās (augsts, labs, viduvējs, zems, nav vērtējuma)  

Praktiskā Lietderība: 56% augsts, 44% labs 

Nozīmīgums programmas ietvaros: 51% augsts, 49% labs. 

Izdales materiālu kvalitāte: 11% augsts, 33% labs, 11% zems, 45% nav vērtējuma. 

Novitāte: 100% augsts.  

Kursa apjoma pietiekamība: 11% augsts, 56% labs, 33% viduvējs,. 
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„Jauno Mediju Tehnoloģija un Integrācija” mācībspēka vērtējums: 

 

‖ Jauno Mediju Tehnoloģija un Integrācija‖ mācībspēka vērtējums kopumā ir „augsts‖.   

Erudīcija un Zināšanas: 100% augsts. 

Saprotama valoda, izklāstot galveno: 66% augsts; 34% labs. 

Spēja radīt interesi par priekšmetu:78% augsts; 22% labs. 

Prot nodibināt labu kontaktu ar studentiem: 100% augsts. 

Studenti spēj nodarbību laikā uzdot jautājumus: 100% augsts. 

Studenti savlaicīgi informēti par mācībspēka prasībām: 55% augsts; 45% labs. 

Izkopta stāja un valoda: 44% augsts; 56% labs. 

Studentiem viegli sastapt mācībspēku ārpus nodarbībām: 22% augsts, 33% labs, 23% viduvējs, 

22% zems. 

 

Rezultātu procentuālais sadalījums par studiju kursu „Kino un Jauno Mediju 

Izplatīšanas Stratēģijas” piecās kategorijās (augsts, labs, viduvējs, zems, nav vērtējuma)  

Praktiskā Lietderība: 60% augsts, 40% labs. 

Nozīmīgums programmas ietvaros: 60% augsts, 40% labs. 

Izdales materiālu kvalitāte: 100% augsts. 

Novitāte:80% augsts, 20% labs. 

Kursa apjoma pietiekamība: 80% augsts, 20% labs. 

 

„Kino un Jauno Mediju Izplatīšanas Stratēģijas” mācībspēka vērtējums: 

 

„ Kino un Jauno Mediju Izplatīšanas Stratēģijas‖ mācībspēka vērtējums kopumā ir „augsts‖.   

Erudīcija un Zināšanas: 100% augsts. 

Saprotama valoda, izklāstot galveno: 100% augsts. 

Spēja radīt interesi par priekšmetu: 100% augsts. 

Prot nodibināt labu kontaktu ar studentiem: 100% augsts. 

Studenti spēj nodarbību laikā uzdot jautājumus: 80% augsts, 20% labs. 

Studenti savlaicīgi informēti par mācībspēka prasībām: 80% augsts, 20% labs. 

Izkopta stāja un valoda: 100% augsts. 

Studentiem viegli sastapt mācībspēku ārpus nodarbībām: 60% augsts, 40% labs. 

 

Analizējot kopējo recenziju informāciju un personīgā kontaktā ar studentiem, viszemākie 

vērtējumi tiek doti kursu apjomu pietiekamības kategorijā: studentu vēlamais kursa apjoma skaits 

katrā priekšmetā ir vidēji vēlams, lai būtu 4 KP. 

4.3.    Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

    Augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla‖ studiju 

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

pašiem studentiem un viľu aktivitātei. Liels uzsvars ir profesionālās stājas un etiķetes izkopšanai 

un praksei, kā arī audiovizuālās nozares psiholoģiskās pieejas izmaiľai atbilstoši starptautiskai 

prakse. 

 Vienlaicīgi ar studentu aptaujām, kurās tiek nepārtraukti analizētas kā pozitīvās, tā 

negatīvās tendences studiju gaitā, regulāri tiek organizētas tikšanās ar programmas direktoru, kur 

studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa turpmāko attīstību, jauniem studiju kursiem un 

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

studiju organizatoriskajām problēmām. Sapulcēs iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta.  
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Gan uz anketēšanas, gan studentu grupu sanāksmju materiālu bāzes tiek veiktas 

operatīvas korekcijas gan studiju saturā, gan pasniegšanas formā.  Arī Programmu Padomē ir 

ievēlēts pa vienam studentu pārstāvim no katras grupas. Padomes sanāksmēs tiek uzklausīts 

studentu viedoklis par problēmjautājumiem. Studentu pārstāvji piedalās arī Programmu Padomes 

lēmumu pieľemšanā attiecībā pret izmaiľām studiju programmā. 

 Programmu padomes un studējošo sanāksmju protokoli pieejami Sociālās Komunikācijas 

katedrā. 
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5.  Studiju programmas rezultāti 

5.1. Studentu darba kvalitāte 

  Audiovizuālā mediju mākslas maģistra studiju programma uz pašvērtējuma 

sagatavošanas brīdi tiek realizēta kopš 2008.gada novembra, bet ir jau pozitīvi rezultāti. 

Neraugoties uz to, ka vairākums studējošo ir darbības sfērām, kas nav saistīti ar audiovizuālā 

sfēru, programmas direktora pārraudzībā studiju procesa gaitā tiek realizēta apmācība, kuras 

intensitāti varētu pielīdzināt ASV kinoskolu apmācības piesātinātībai. Līdz ar to, daţu pirmā 

kursa studentu darbi ir jau ieguvuši atzinību valstiskā līmenī un ir iekļauti Latvijas Televīzijas 

programmās, kā piemēram, Inas Sčerbakovas uzvara Gētes Institūta īsfilmu izsludinātajā 

konkursa pirmajā kārtā, 2009. gadā, un vairāku studentu veidotie mūzikas klipi Baltijas Mūzikas 

kanālam.   Pirmā kursa studenta Zigmunda Ziemeļa īsfilmas ir uzvarējušas daţādu Eiropas 

īsfilmu konkursos, un jau tagad studentu audiovizuālie darbi tiek veidoti pēc vairāku uzľēmumu 

pasūtītajiem, kā, piemēram, Air Baltic, un Teātra Observatorijas, sadarbībā ar Raimondu Paulu, 

maģistrante Inna Belagorska ir veidojusi reklāmas klipu pārraidei LNT. 

5.2. Programmas reputācija 

 Būtisks rādītājs studiju programmas reputācijai ir studentu uzľemšanas un studentu skaita 

palielināšanas rezultāti. Programma tika atvērta 2008.gada novembrī. Neraugoties uz to, jau 

pirmajā programmas gadā tika imatrikulēti 8 studenti. Trīs no šiem eksmatrikulētajiem, ir 

noformējuši studiju pārtraukumu  personisko iemeslu dēļ, un ģimenes plānojuma jautājuma dēļ.  

2009. gadā imatrikulēti ir bijuši 12 studenti, tikai 2 no tiem ir noformējuši studiju pārtraukumu, 

un, neskatoties uz sareţģītajiem ekonomiskajiem faktoriem Latvijā, pārējie veiksmīgi turpina 

studijas. 

 Nozīmīga tendence RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas studiju programmas 

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

sadarbības līgumu noslēgšanu ar nozares lielākajiem uzľēmumiem: Latvijas Televīziju, LNT. 

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

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

Cinevilla Studio, un Teātra Observatorija. 

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

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

daţāda rakstura nozares uzľēmumu un pārraudzības institūciju (Latvijas Televīzijas un NRTP) 

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

nopelni daţādos starptautiskos audiovizuālo darbu konkursos un skatēs. 

 Būtisku faktu var minēt, programmas direktora veikto sadarbību ar vienu no izcilākajiem 

ASV reţisoriem Randalu Klaiseru un RK Productions, Inc, Holivuda, ASV,  kā rezultātā abām 

RISEBA audiovizuālā mediju mākslas programmām—gan maģistra, gan bakalaura—ir iespēja 

veikt tiešraides online apmācību ar Holivudas industrijas profesionāļiem. 

 Programmu vada Aigars Ceplītis, kurš savu bakalaura un maģistra izglītību ir ieguvis 

Amerika Savienotajās Valstīs, un kam ir 15 gadus pieredze kino montāţā sadarbība ar vairākām 

studijām, un, kurš ir bijis Randala Kleisera montāţas reţisors 2 gadus, un ir bijis atbildīgs arī par 

Randal Kleisera darbu prezentācijām lielākajās Holivudas studijās.  Aigars Ceplītis ir arī bijis 

atbildīgs par divu veiksmīgu mācību programmu izveidi audiovizuālajā jomā: Apple Māksla 

Centrā, Elmer, Ľūdţersijā, ASV, un Remedy organizācijā, Holivuda, ASV.   
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Programmas kvalificētu reputāciju paaugstina arī fakts, ka programma direktors Aigars 

Ceplītis, mācoties kinoreţijas maģistra grādam Kalifornijas Mākslas Institūtā, ir bijis Lu 

Florimonte kinodarbnīcas audzēknis; Lu Florimonte ir mācījies Aleksandra Makendrika 

darbnīcā, kurš, savukārt ir bijis Alfrēda Hitčkoka mākslinieks inscinētājs un audzēknis: RISEBA 

maģistra programmas studenti ir, tādējādi, Alfreda Hitčkoka skolas tiešie pēcteči. 
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6.  Studiju programmas attīstības plāns 

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

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

procesu, ir nepārtraukti jāseko jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem audiovizuālajā jomā 

un pakāpeniski jāatjauno RISEBA tehnoloģisko dabu. Jau tuvākajā nākotnē ir plānots izbūvēt 

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

vienlaicīgi, kļūtu par Latvijā populāru audiovizuālās jomas aktivitāšu norises vietu. Tajā regulāri 

varētu realizēt daţādus filmēšanas, video apstrādes projektus, organizēt video instalācijas, teātra 

izrādes, radošās izstādes un filmu skates. Centrā pamatā darbotos RISEBA Audiovizuālās 

mediju mākslas bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. Lai paaugstinātu mediju 

centra mākslinieciskās darbības kvalitāti, tajā tiks aicināti piedalīties arī spējīgākie RISEBA 

studiju programmas absolventi. Mediju centrs varētu jau mācību procesa laikā piesaistīt jaunos 

topošos speciālistus profesionālajai videi un sniegt tiem nepieciešamo publicitāti. 

Akadēmiskajā līmenī audiovizuālā mediju mākslas maģistra studiju programmas stratēģija 

ir paplašināt ārvalstu vieslektoru skaitu, un pāriet uz pilnīgu apmācību angļu valodā 2010. gada 

septembrī, lai nodrošinātu ārvalstu student sekmīgu imatrikulāciju programmā.  Programmas 

tendence  ir paplašināt teātra kursu īpatsvaru,  paplašināt animācijas un CG specefektu apmācību, 

un izveidot skaľas dizaina paplašinātu apmācību.  Zinātniski pētnieciskajā darbībā ir pilnveidot 

kinokritisku un kino narratoloģijas apmācību, kas ir unikāla Baltijas valstīs, un pakāpeniski to 

pilnveidot, atbilstoši labāko ASV kinoskolu standartiem.  Praktiskajā līmenī, stratēģija ir 

pilnveidot uzľēmējdarbības un biznesa kursus ar audiovizuālās nozares specifiku, un paplašināt 

RISEBA studentu darbu īpatsvaru Eiropas Savienības un Ziemeļamerikas studentu 

kinofestivālos un citos distribūcijas kanālos. 
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1.pielikums 

 

Studiju programmas studiju kursu apraksti 

 

 

 

Aktiermeistarība 

Animācija 

Animācija un SFX (specefekti) 

Audiovizuālās mediju mākslas dramatiskā uzbūve 

Datorgrafika un dizains 

Dokumentālais kino 

Fotogrāfijas māksla 

Fotogrāfijas vēsture 

Interaktīvie 2D un 3D 

Jauno mediju tehnoloģija un integrācija 

Kino kritika 

Kino narratoloģija 

Kino tiesiskie, morālie un psiholoģiskie aspekti 

Kino un jauno mediju izplatīšanas stratēģijas 

Kino un jauno mediju montāţas māksla un filoloģija 

Kino vēsture 

Kinooperatora un operatora inscinētāja māksla 

Līderība un organizācijas uzvedība 

Masu mediju ekonomika un menedţments 

Pētniecības metodes 

Reţijas māksla 

Scenārija māksla 

Skaľas dizains 

Stratēģiskā vadzinība masu medijos 

Tele un kino producēšana 
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Kursa nosaukums:  TELE - UN KINO  

PRODUCĒŠANA  

Kursa kods:     PRO53100 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuāla māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāri 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:  25 stundas 

Semināri: 15 stundas 

Praktiskās nodarbības: 8 stundas 

 

Kursa autors: Jānis Holšteins/ Erik Arnst 

 

Kursa mērķis: audiovizuālās mediju mākslas speciālistu sagatavošana tele- un kino 

producēšanas jomā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu kino un televīzijas darba organizāciju  

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas producēšanas jomā  

- apgūtu radošas komandas vadības iemaľas 

- iemācītos plānot finanses un resursu 

- apgūtu finanšu piesaistes metodes un avotus 

- apgūtu informācijas plūsmu vadību metodes  

- iemācītos plānot un izstrādāt daţādas stratēģijas  

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, kino un televīzijas vēsture, televīzijas 

un kino tehnoloģiju pamati, audiovizuālā darba organizācijas pamati, mūsdienu masu 

mediju ekonomika un kultūras menedţments.  

 

Kursa saturs: 

1. Kino un televīzijas producenta māksla  

2. Audiovizuālās produkcijas veidošanas organizācija 

3. Personālvadība 

4. Kino un televīzijas tehnika un tehnoloģija  

5. Projektu vadības pamati 

6. Marketings un reklāma producenta darbībā  

7. Darbs ar socioloģiskajiem pētījumiem 

8. Finanšu grāmatvedības pamati 

9. Audiovizuālās sfēras menedţments 

10. Intelektuālā īpašuma tiesiskie aspekti 

11. Vadības teorijas, prakses un mākslas pamati  
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12. Audiovizuālās produkcijas veidošanas organizācija 

13. Kino un televīzijas tehnika un tehnoloģija  

14. Marketings, PR un reklāma producenta darbībā  

15. Audiovizuālās sfēras ekonomika  

16. Organizācija un vadība filmu virzīšanas sistēmā  

17. Darba ētika 

18. Audiovizuālu projektu sastādīšana un prezentēšana. Pitčings 

19. Video un kino raţošanas procesa organizācija un vadība  

20. Audiovizuālo darbu analīze 

Ieteicamā literatūra: 

1. Dţounss R. „Projektu vadības pamati‖ SIA „Lietišķas informācijas dienests‖, 2008 

2. Heske U. „Darbs komandā‖, Zvaigzne ABC, 2007 

Papildliteratūra: 

1. Bendiksens P. „Ievads kultūras un mākslas menedţmentā‖, J.Rozes apgāds, 2008 
2. Veinberga S. „Masmediji‖ Zvaigzne ABC, 2008 
3. Ogurčikovs P., Padeiskis V., Sidorenko V.‖Mastertvo prodjussera kino i 

televidenija‖,Koniti-Dana, 2008 
4. Veinberga S. „Publiskās attiecības‖ PR : teorija un prakse,2004 

5. „Theories of Influences  on Mass Media Content‖. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

6. Donald Parente, Advertising Campaign Strategy. A guide to Marketing Communications 

Plans, Second Edition, Harcourt College Publishers, 2000 – 371 p. 

7. Philip Cotler, Principles of marketing, 2-th edition, Prentice Hall, 1996 – 943 p. 

8. Latvijas statistikas gadagramāta, 2001, 2002, 2003 

9. Veinberga Sandra. Publiskās attiecības PR : teorija un prakse  (2004) 

10. Полукаров В.Л. «Телевизионная реклама: Принципы бизнеса» (2002) 
11. Соболева Т.А. «Продюсерская деятельность на телевидении» (2002) 
12. Стыскина И. «Реклама в интернете» (1998) 

13. Дмитриев Л.А. «Рынок искусств и искусство рынка» (2004) 
14. Галкин Л.И. « Microsoft Office для экономистов» (2000) 

15. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; konsultācijas); noslēgumā praktiskais 

eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentācija); 

 praugmateriāli no profesionālas vides; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
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Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmeni. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās, testi       1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

eksāmeni       2  60% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu  

Aktualizēts: 2010. gada februāris 
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Kursa nosaukums:  FOTOGRĀFIJAS VĒSTURE 

Kursa kods:     FOT53600 
Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     1. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   16  stundas 

Semināri:   12  stundas 

Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

 

Kursa autors: Mg. sc. comp. L. Krēmers 

 

Kursa mērķis: audio vizuālā mediju māksla speciālistu sagatavošana foto vēstures jomā  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot  

   šo studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas foto vēstures jomā;  

- iepazītos ar mūsdienīgu kino mākslinieku radošās izpausmes veidiem, viľu 

raţošanas paľēmieniem un apstrādi; 

-  apgūtu fotogrāfisku ―aci‖ mākslinieku darbu analīze 

- apgūtu diģitālo attēlojumu analīzes principus.  

- iepazīti ASV un internacionālo fotogrāfu internaconālo sadarbību 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Mūsdienīgas fotoţurnālistikas pamatvirzieni; 

2. Fotomākslinieka meistarība  

3. Fotoţurnālistikas ţanri  

4. Fotokompozīcija  

5. Fotoreportāţa  

6. Fotogrāfija reklāmā  

7. Fotoţurnālistikas, fotomākslas vēsture 

8. Analizētie fotogrāfi (Ansel Adams, August Sanders, Henry Cartier-Bresson, Eddie 

Adams, Robert Capa, James Nachtwey, Philippe Halsman, Diana Arbus, Alfred 

Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Duane Michals, Rodchenko, Joel Peter 

Witkin, Andy Warhol, Cindy Sherman, Albert Watson, Arnold Newman, Karl 

Lagerfeld, Dan Eldon, Kelly Klein, Bruce Weber, Versace, Pierre Gilles, Jerry 

Mitchell, James Bidgood, Mapplethorpe 
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Ieteicamā literatūra: 

1. John Jabez Edwin. Mayall Pioneers of Motion Photography Eadweard Muybridge (2004) 

2. Thomas Eakins. Photography As A Document of the Times. (2002) 

3. Д. Хеджкоу Фотография: Энциклопедия. (2004) 

4. Ли Фрост Современная фотография. (2003) 

5. В. Т. Стигнеев Век фотографии, 1894-1994. (2005) 

6. Д. Е. Рудаков Оранжевая книга цифровой фотографии. (2006) 

7. А. Харт-Дэвис Цифровая фотография без посторонней помощи. (2006) 

8. В. И. Мураховский, С. В. Симонович Азбука цифрового фото (2006) 

Ieteicamā videomateriāli: 

1. Contacts, Vol.1, 2, and 3 

2. BBC Series- Genius of Photography, Parts 1-6 

3. PBS-The Adventure of Photography, Vol. 1, 2, 3 

 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2. Горюнова Н.Л. «Художественно- выразительные средства экрана» (2000) 

3.  Л.П.Дыко Беседы о фотомастерстве (1977) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, fotodarbu analīze, fotostudiju apmeklējums; konsultācijas; 

noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

     vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darba prezentācija     1  40% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

eksāmens       1  50% 

 

Mācību valoda: angļu, latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 2009.gada decembris. 
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Kursa nosaukums:    KINO UN JAUNO MEDIJU  

MONTĀŢAS MĀKSLA UN FILOLOĢIJA 

Kursa kods:     VID53200 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 

Semestris:      1., 2. 

Zinātnes nozare:     Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:  20 stundas 

Semināri:  20 stundas 

Praktiskās nodarbības: 24 stundas 

 

Kursa autors: Mg. art Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: montāţas reţisoru sagatavošana  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- apgūtu montāţas teorētiskās un praktiskās iemaľas; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, montāţas analīzi vadošo kinomeistaru daiļradē un 

iepazītos ar mūsdienīgām plānošanas un programmas sagatavošanas tradīcijām; 

- apgūtu skaľas reţijas pamatus; 

- gūtu pamatzināšanas datorgrafikā un dizainā; 

- apgūtu ciparu tehnoloģiju un to praktisko pielietojumu caur Apple Final Cut Pro, 

Color, Motion, un Adobe Premiere Pro; 

-apgūtu mūsdienu jaunākos paľemienus mūzikas video, kino montāţās tehnoloģijā, 

praktiskajā pielietojumā, un to estētiskajos izpausmes veidos; 

-apgutu animācijas pamatus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Montāţas reţisora māksla. 

2. Dramaturģijas, mākslas izteiksmes līdzekļu pamati. 

3. Operatora mākslas pamati, telemontāţa, kā mākslas forma. 

4. Skaľas reţijas pamati, mūsdienīga tehnika. 

5. Montāţa, kā mākslas forma, ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi, kino skaľas 

risinājums. 

6. Televīzijas un kino reţija. 

7. Globālie ciparu tehnoloģijas kodeki, un to attītības tendences. 

8. RED kamera, 4K, un citi lielformātu tehnoloģijas pielietojumi. 

Obligātā literatūra: 

1. Richard Harrington. Final Cut Studio on the Spot-  
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2. Maralyn Fabe, Closely Wacthed Films,  Introduction to the Art iof Narrative Film 

Techniques, Berkeley, Calif.: New Riders, (2004) 

3. Steve Browne, Editing and Delivering HD Video, Oxford, Focal Press (2008) 

4. Karen Pearlman, Behind the Scenes: Cutting Rhythms, Shaping the Film Edit, Oxford, 

Focal Press (2009)  

5. John Purcell, Dialogue Editing for Motion Pictures, Oxford, Focal Press (2007) 

6. Greg Smith, Film Structure and the Emotion System, New York, Cambridge University 

Press (2003) 

7. Roger Crittenden, Fine Cuts: The Art of European Film editing, Oxford, Focal Press 

(2008) 

 

Ieteicamā literatūra: 

1.Veinberga Sandra. Masmediji : prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga.  Rīga (2005) 
2. Dmytryk On film editing: an introduction to the art of film construction by.,  

Focal Press, (1984) 

3. D. Fairservice, Film Editing: history, theory, and practice: looking at the invisible by F.: 

Manchester University Press (2001) 

4. Walter Murch, In the blink of an eye: a perspective on film editing: Los Angeles, Silman 

James Press (2001) 

5. The Conversations: Walter Murch on the Arts of Editing Film, Silman James Press (2001) 

6. Mcgrath, D.: Crans-Presceligny Editing and Post Productio:: Hove, RotoVision (2001) 

7. Chandler G. Cut by Cut: editing your film or video by Studio City, Michale Wise 

Productions (2003) 
7. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности (1997) 
9. Эзенштейн С. Монтаж 1938. Собр.соч. в 6 т. М., 1964. Т.2. 

 

Papildliteratūra: 

1. Евлахишвили С.С.  Беседы о режиссуре  

2. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, siţetu un kino montāţa; ar televīziju un kino saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais kursa darbs: mūzikas video vai 

eksperemntāla rakstura īsfilma 

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 kino un video materiālu prezentācijas 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala kursa darbs. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  
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 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  20% 

aktivitāte un dalība semināros     1  10% 

praktiskais darbs      1  40% 

kursa darbs       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts: 2009.gada decembris 
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Kursa nosaukums:  SCENĀRIJA MĀKSLA 

Kursa kods:     SCN53100 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 

Semestris:      1., 2. 

Zinātnes nozare:     Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audio-vizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 24  stundas 

Semināri:  20 stundas 

Praktiskās nodarbības: 20 stundas 

 

Kursa autors: Viktors Duks 

 

Kursa mērķis: audio-vizuālā mediju māksla speciālistu sagatavošana scenāriju mākslas 

jomā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas scenārija mākslas jomā; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, scenāriju veidošanu vadošo scenāristu daiļradē; 

- iepazītos ar scenārija mākslas mūsdienīgām tradīcijām; 

- izkristalizētu reţisora „vīziju‖. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Scenārija mākslas pamati; 

2. Domas īstenošanas māksla. Scenārija pieraksta forma. Ieskats pasaules 

rakstnieku- scenāristu darbos, to analīzes un secinājumi. 

3. Scenārista sadarbība ar reţisoru, producentu, operatoru, mākslinieku, skaľas 

reţisoru u.c. 

4. Scenārija trīsaktu shēma, kino ideja, oriģinālas idejas meklēšana un novērtēšana. 

Literāra scenārija analīze; 

5. Scenārija- stāsta dramaturģija. 

6. Varoľa vai varoľu radīšana, identifikācija un līdzpārdzīvojums, varoľa 

oriģinalitāte; 

7. Scenārija varoľu motivācijas un konflikti. Citu varoľu raksturi un galvenās 

īpašības; 

8. Teledramaturģijas un mākslas izteiksmes līdzekļu pamati; 

9. Operatora mākslas pamati, kinomontāţa, kā mākslas forma; 

10. Skaľas reţijas māksla, mūsdienīga tehnika; 

11. Literāra scenārija analīze; 

12. Eksplikācijas jēdziens; 

13. Domas īstenošanas māksla; 
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14. Reţisora darbs ar operatoru, mākslinieku, skaľas reţisoru; 

15. Avotu mācība; 

16. Psiholoģiskie pamati kontaktā ar diferencēto auditoriju. 

 

Ieteicamā literatūra: 

 

1. Field, Syd, Screenplay The Foundation of Screenwriting. A step- by step guide from      

       concept to finished script. 257 pp. 
2. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» 
3. Беляев И.К. «Введение в режиссуру». Курс лекций для документалистов (1998) 
4. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 
5. Горюнова Н.Л. «Художественно- выразительные средства экрана» (2000) 
6. Дмитриев Л.А. «Искусство драмы» (1996) 
7. Дмитриев Л.А. «Парадоксы художественного образа» (2002) 
8. Дмитриев Л.А. «Метод творчества» (законы телевизионной драматургии) (2002) 
9. Евлахишвили С.С. «Беседы о режиссуре» (1997) 
10. Каплан Б.С. «Литература и телевидение» (2000)  
11. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2. http://www.unique-screenwriting.com/pulp-fiction-screenwriting.html 

http://www.unique-screenwriting.com/pulp-fiction-dialogue.html 

http://www.unique-screenwriting.com/pulp-fiction-dialogue-2.html 

3. http://www.godamongdirectors.com/scripts/pulp.shtml; 

http://www.scribd.com/doc/2165552/Pulp-Fiction-Script 

4. http://www.screenwriter.com/ 

5. http://www.filmbookstore.com/ 

 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, scenāriju veidošana; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens, kursa darbs: 30 

minūšu garš scenārijs  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala kursa darbs 30 min. scenārijs. 

  

http://www.unique-screenwriting.com/pulp-fiction-dialogue-2.html
http://www.godamongdirectors.com/scripts/pulp.shtml
http://www.screenwriter.com/
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība semināros     1  20 % 

praktiskais darbs      1  40 % 

eksāmens       1  40 % 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu  

 

Aktualizēts: 2009.gada decembris 
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Kursa nosaukums:  KINOOPERATORA UN   

OPERATORA INSCINĒTĀJA  

MĀKSLA 

Kursa kods:     OPE53100  
Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1 

Semestris:      1., 2. 

Zinātnes nozare:     Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas: 20  stundas 

Semināri: 20 stundas 

Praktiskās nodarbības: 24 stundas 

 

Kursa autors: Viktors Gibermann, Jānis Redlihs 

 

Kursa mērķis: audio-vizuālā mediju māksla speciālistu sagatavošana  

   operatora mākslas jomā 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas operatora mākslas sfērā; 

- izpētītu gaismas un optikas īpatnības; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, operatora mākslas analīzi vadošo meistaru 

  daiļradē dotaja sfērā; 

- izkristalizētu reţisora „vīziju‖. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, tele producēšanas tehnoloģija, mūsdienīgu radio un televīzijas 

tehniskais nodrošinājums, teleţurnālista māksla. 

 

Kursa saturs: 

1. Operatora mākslas pamati; 

2. Gaisma un optika; 

3. Fotokompozīcija; 

4. Montāţas reţija; 

5. Televīzijas grims; 

6. Televīzijas reţija; 

7. Telemontāţa, kā mākslas forma; 

8. Mūsdienīga tehnika; 

9. Ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Мосина В.Ф. «Современные и профессиональные телекамеры» (2000) 
2. Волынец М.М. «Принципы работы оператора при съемке архитектурных 

сооружений» (1999) 
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3. Волынец М.М. «Принципы работы оператора со светом» (2002) 

4. Волынец М.М. «Основы композиции кадра» (2002) 

5. Фэнг И. «Работа телеоператора службы «Новостей» Реферативные обзоры. (2001) 

6. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

7. Шумилова С.Д. «Эстетика цветного телевидения» (2005) 

8. Медынский С.Е. «Панорамирование как творческий прием оператора-

документалиста» 

9. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

10. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

11. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1. Буданцев Ю.П. «Ведущие образы нашего сознания» (2003) 

2. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, filmēšana; ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; 

konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala kursa darbs savienojumā ar montāţas reţijas kursu. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  20 % 

aktivitāte un dalība semināros     1  10 % 

praktiskais darbs      1  30% 

kursa darbs       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu  

 

Aktualizēts: 2009.gada decembris 
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Kursa nosaukums:   REŢIJAS MĀKSLA 

Kursa kods:     DIR53100 
Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1.,2. 

Semestris:     2 

Zinātnes nozare:     Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 5 kredītpunktiem (vai 7,5 ECTS). To veido 80 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 36 stundas 

Semināri: 20 stundas 

Praktiskās nodarbības: 24 stundas 

  

Kursa autors: Mg. Art. Māra Liniņa/ Mg. Art Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: audiovizuālā mediju māksla speciālistu sagatavošana kino reţijas jomā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu teorētiskas un praktiskas iemaľas reţijas sfērā; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, montāţas analīzi vadošo kinomeistaru daiļradē un 

iepazītos ar mūsdienīgām plānošanas un programmas sagatavošanas tradīcijām; 

- noformētu reţisora „vīziju‖. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, teleproducēšanas tehnoloģija, mūsdienu televīzijas tehniskais 

nodrošinājums, scenārija mākslas pamati. 

 

Kursa saturs: 

1. Teledramaturģijas un mākslas izteiksmju līdzekļu pamati. 

2. Dokumentālistikas vēsture un teorija. 

3. Operatora mākslas pamati, telemontāţa, kā mākslas forma. 

4. Skaľas reţijas māksla, mūsdienīga tehnika. 

5. Literāra darba analīze reţisora skata punktā. 

6. Reţisora eksplikācija, scenārijs un idejas īstenošana. 

7. Reţisora darbs ar operatoru, mākslinieku, skaľas reţisoru. 

8. Avotu pētīšana. 

9. «Fotofilma», darbs ar pultu. 

10. Montāţas pamati, kā mākslas forma, ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi, 

teleraidījumu skaľas risinājums. 

11. Psiholoģiskie pamati kontaktā ar diferencēto auditoriju. 

 

Obligātā literatūra: 

1. Alan Rozenthal - Writing Directing and Producing Documentary Films and Videos, 

Library of Congress Press, (2002) 
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2. Bruce Block - The Visual Story - Creating The Visual Structure Of Film, TV and Digital 

Media, Oxford, Focal Press (2008) 

3. Cathrine Kellison - Producing For TV and Video - A Real-World Approach, Library of 

Congress Press, (2006) 

4. Cathy Haase - Acting For Film, Aliwarth Press, (2003) 

5. Changing Direction - A Practical Approach To Directing Actors In Film And Theatre, 

Oxford, Linacre House, (2006) 

6. Directing – Film Techniques and Aesthetics , Oxford, Focal Press (2008) 

7. Cliff Wootton - A Practical Guide To Video and Audio Compression, Oxford, Focal 

Press (2005) 

8. Ken Dancyger - The Director's Idea The Path To Great Directing, Oxford, Focal Press 

(2006) 

9. Eve Light Honthaner - Hollywood Drive What it Takes To Break in, Hang in Make it in 

The Entertainment Industry, Oxford, Linacre House, (2006) 

 

Ieteicamā literatūra: 

10. Iespējamās slēptās reklāmas gadījumu analīze medijos pirms 8. Saeimas vēlēšanām. 

Riga, Sorosa Fonds-Latvija, 2002.  

11. Veinberga Sandra. Masmediji : prese, radio un televīzija / Sandra Veinberga. - 

Rīga (2005) 

12. Дворко Н.И. Каурых А.Е. Кузнецов И.Р. Познин В.Ф. Основы режиссуры 

мультимедиа-программ. (2005) 

13. Беляев И.К. «Введение в режиссуру». 1998 

14. Курс лекций для документалистов 

15. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» 
16. Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 
17. Привалова Н.К. «Работа над видео сюжетом» (2001) 

18. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

19. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

20. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

Papildliteratūra: 

1. Каплан Б.С. «Литература и телевидение» (2000) 
2.  Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

3.  Эблан Д. Цифровая съемка и режиссура. (2005) 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, mācību teleraidījuma veidošana; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais kursa darbs: izrāde vai 

īsfilma.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
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 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens, kas ir izrāde vai īsfilma 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

grupās prezentācija       1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

kursa darbs       1  70% 

 

Mācību valoda: angļu, latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 2009. gada oktobris 
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Kursa nosaukums:  SKAĽAS DIZAINS 

Kursa kods:      VID53200  

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:     Māksla 

Zinātnes apakšnozare:   Audio-vizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 20  stundas 

Semināri: 14 stundas 

Praktiskās nodarbības: 14 stundas 

 

Kursa autors:  Mg. Art. Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: audio-vizuālā mediju māksla speciālistu sagatavošana skaľas reţijas 

jomā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- izpētītu skaľas reţijas pamatus; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju, skaľas „raksta‖ analīzi vadošo skaľu meistaru 

daiļradē; 

- iepazītos ar skaľas reţijas mūsdienīgām tradīcijām; 

- izpētītu datortehnoloģijas skaľas reţijā. 

- apgūtu mūsdienu ciparu tehnoloģiju muūzikas industrijā un Apple Logic Pro 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pasaules kultūras vēsture un mākslas zinātne, kino un 

televīzijas vēsture, teleproducēšanas tehnoloģija, mūsdienīgu radio un televīzijas 

tehniskais nodrošinājums. 

 

Kursa saturs: 

1. Montāţas reţisora māksla. 

2. Dramatirģijas, mākslas izteiksmes līdzekļu pamati. 

3. Operatora mākslas pamati, telemontāţa, kā mākslas forma. 

4. Skaľas reţijas māksla, mūsdienīga tehnika. 

5. Ekrāna mākslas izteiksmes līdzekļi, raidījumu skaľas risinājums. 

6. Skaľas reţija. 

7. Datordizaina un grafikas pamati. 

8. Skaľas reţisora māksla. 

9. Mūzikas kultūras pamati. 

10. Skaľas tehnika. 

11. Datortehnoloģijas skaľas reţijā. 

 

Ieteicamā literatūra: 
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1. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» 
2. Ефимова Н.Н. «Монтаж звуковых фонограмм» (2006) 

3. Ефимова Н.Н. «Музыка в структуре художественных телепередач» (1997) 

4. Ефимова Н.Н. «Звуковое решение телевизионных программ» (1999) 

5. Ефимова Н.Н. «Культура работы со звуком в эфире» (2003) 

6. Олефиренко П.П. «Редактирование звука в радио и телепрограммах» (2007) 

7. Шатохина С.Н. «Компьютерный видеомонтаж» (2003) 

8. Чернов О.В. «Нелинейный видеомонтаж для работников телевидения» (2002) 

9. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

10. «Современные проблемы аудиовизуальных средств массовой коммуникации» 

Сборник статей аспирантов. Выпуск 17 (2006) 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, skaľas materiāla veidošana un apstrāde; ar televīziju saistītu 

iestāţu apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais kursa darbs.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens: skaľas dizains īsfilmai. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

 

 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 

kursa darbs       1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts: 2009. gada oktobris 
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Kursa nosaukums: JAUNO MEDIJU TEHNOLOĢIJA UN 

INTEGRĀCIJA  

Kursa kods:    NWM5360 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audio-vizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktam (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 12 stundas 

Semināri: 8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  10 stundas 

 

Kursa autori: Mike Andrew Hentz 

 

Kursa mērķis: dot pamatzināšanas mūsdienīgu kino un televīzijas tehniska 

nodrošinājuma sfērā, kas ir nepieciešamas tālākajai mediju profesiju apgūšanai, ka arī 

janāko tehnoloģiju pielietojumu personālizstādēs ar videoinstalāciju  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas tehniskā nodrošinājuma jomā; 

- izpētītu jaunākus  tehniskus izgudrojumus kino un televīzijas jomā; 

- iepazītos ar plānošanas un programmas sagatavošanas mūsdienīgām tradīcijām. 

- Modul8 VJ grafikas apgūšana 

 

Kursa nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Audio, video un gaismas tehnikas iekārtas. 
2. Modul8  

3. Studiju un skatuves akustika. 
4. Elektroakustiskās sistēmas. 

5. Skaľas operatora tehnika. 
6. Videotehnika. 
7. Studiju un skatuves tehnika. 
8. Televīzijas, kino un fotogrāfijas digitālās metodes un līdzekļi. 
9. Datorgrafikas un dizaina pamati. 

10. Dramaturģijas un mākslas izteiksmes līdzekļu pamati. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 
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2. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

Papildliteratūra: 

1.Волынец М.М. «Основы композиции кадра» (2002) 

2. Бакулев Г.П. «Конвергенция медиа и журналистика» (2002)] 

 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, kursa darbs:  VJ instalācija 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  20% 

aktivitāte un dalība semināros     1  10% 

praktiskais darbs      1  30% 

kursa darbs       1  40% 

 

Mācību valoda: angļu 

 

Aktualizēts: 2009. oktobris 
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Kursa nosaukums: DOKUMENTĀLAIS KINO 

Kursa kods:    DOC53600 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 24 stundas 

Semināri: 28 stundas 

Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

 

Kursa autori: Laima Freimane 
 

Kursa mērķis: dot pamatzināšanas dokumentālā kino tehnoloģijā, razošanā un 

producēšanā, kas ir nepieciešamas tālākajai mediju profesiju apgūšanai  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- apgūtu filmēšanas procesa pamatus un tā organizāciju; 

- izpētītu kino tehnoloģiju un loģistiku; 

- izpētītu gaismas un optikas īpašības; 

- apgūtu organizatora iemaľas; 

- izpētītu uztveres psiholoģiju; 

- iepazīstināt ar kino tendencēm. 
 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 
 

Kursa saturs: 

1. Darba organizācijas metodes. 

2. Mūsdienīga tehnika un loģistīka. 

3. Uztveres psiholoģija. 

4. Reţijas pamati. 

5. Dokumentālā kino vēsture. 

6.  Dokumentālā kino estētika 20. gs. sākumā. 

7.  Rietumu dokumentālā kino estētika 20. gs. vidū  

8.  PSRS kino dokumentālistika un spilgtākās personības. 

9.  Dokumentālā kino estētika - 20. gs. 80 tie un 90 tie gadi. 

10.  Latviešu dokumentālais kino un spilgtākas personības. 

11.  Dokumentālā kino attīstība. 
 

Ieteicamā literatūra: 

1. Documentary Cinema:Yesterday.Today.Tomorrow. Jūrmala 1977-1989. 

2. The Oxford  History of World Cinema, ed by Geofrey Nowell-Smit, Oxford  

University press, 1997 

3. The Language of New Media by Lev Manovic,Oxford University press, 2002 

4. Kino un teātra enciklopēdija. 1. un 2.sējums. 
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5. Борискин В.В. Поликарпова Н.М. «Документационное обеспечение деятельности 

организаций телерадиовещания» (2002) 

6. Галкин Л.И. «Обработка табличной информации» (2007) 

7. Головко С.Б. «Система дистанционного обеспечения. Методические 

рекомендации» (2006) 

8. Головко Б. «Основы информационного менеджмента массовой коммуникации» 

(2005) 

9. Голядкин Н.А. «Телепрограммирование в США: специфика и приемы» (1997) 

10. Грызунова О.И. Дерибас Г.Т. и др. «Нормативная база телерадиовещания в 

современных условиях: концепции и пути формирования» 

11. Прощикин Т.А. «Организация телевизионного ток-шоу» (2006) 

12. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» Михалкович В.И. «О сущности телевидения» (1998) 

13. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации» (2003) 

14. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

15. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2.  McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing media 

and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (darbs grupās: 

„brainstorming‖, situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu apmeklēšana; 

konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās        1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 
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Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts: 2009.gada novembris 
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Kursa nosaukums: MASU MEDIJU EKONOMIKA 

 UN MENEDŢMENTS 

Kursa kods:    MED53600 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audio-vizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 20 stundas 

Semināri: 8 stundas 

Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

 

Kursa autors: Dr. paed., asoc. profesore R. Vīra 

 

Kursa mērķis: dot pamatzināšana masu mediju ekonomikā un menedţmentā, kas ir 

nepieciešamas tālākajai mediju profesiju apgūšanai 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas masu mediju ekonomikas  

  un menedţmenta sfērā; 

- apgūtu informācijas plūsmu vadības metodes; 

- iemācītos plānot un izstrādāt stratēģijas. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Organizācijas struktūru veidi 

2. Informācijas plūsmju vadīšana 

3. Biznesa procesu analīze un apraksts 

4. Informācijas plūsmju attīstības vēsture (laivstrimings) 

5. Laivstriminga pamattehnoloģijas   

6. Masu mediju finanšu menedţments  

7. Stratēģiskā vadīšana un plānojums  

8. PR teorija un prakse  

9. Reklāmas darbības psiholoģija  

10. Brendings 

11. Reklāmas un PR menedţments  

12. Masu komunikācijas un mediju plānošana  

13. Finanšu vadība  

14. Argumentācijas loģika un teorija  

Ieteicamā literatūra: 

1. Veinberga Sandra. Publiskās attiecības PR : teorija un prakse  (2004) 
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2. Дмитриев Л.А. «Рынок искусств и искусство рынка» (2004) 
3. Галкин Л.И. « Microsoft Office для экономистов» (2000) 

4. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

5. И.В. Алешина. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М.: 

 

Papildliteratūra: 

1. Князев А.М. «Изучение личности в условиях организации» (2003) 

2. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

kontroldarbs       1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

eksāmens       1  60% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 2009. gada oktobris 
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Kursa nosaukums: KINO VĒSTURE 

Kursa kods:    HIS53600 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audio-vizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4.5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 20  stundas 

Semināri: 20 stundas 

Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

 

Kursa autori: Dr. Anita Uzulniece 

 

Kursa mērķis: dot pamatzināšanas televīzijas un kino vēsturē, kas ir nepieciešamas  

   tālākajai mediju profesiju apgūšanai 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- izpētītu televīzijas un  vēsturi; 

- apgūtu televīzijas programmu mūsdienīgas tendences; 

- iegūtu televīzijas programmu tehnoloģijas pamatus; 

- iepazītos ar televīzijas mākslas meistariem. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: 

 

Kursa saturs: 

 

Rīgas poētiskais kino – Kraulītis, Brauns, Freimanis, Franks, Seleckis – Baltie zvani, Krasts, Gada 

reportāža 

Jura Podnieka fenomens. Vai viľam ir sekotāji? (Krustceļš u.c.)  

Mūsdienu latviešu kino – strausa politika vai tikai kapitālisma sekas? 

Tas bija gaisā – franču jaunais vilnis un tā paralēles Latvijā- 400 sitieni, Ar pēdējo elpas vilcienu 

Jaunā viļľa otrreizēja atnākšana – Karakss, Ozons u.c.  

Jaunā vācu filma – no Fasbindera līdz Vendersam    

Vernera Hercoga un Klausa Kinska „naidīgā mīla‖(Hassliebe) – (Fickaraldo, Katrs par sevi un 

Dievs pret visiem, fragm. no Hercoga f.) 

Vendersa  erudīcija un tēlainība (Vācijas un Amerikas periodi - Debesis pār Berlīni) 

Road movie – sešdesmitajos gados un šodien 

Uzľemt filmu – morāla rīcība (Tarkovskis, Kešlovskis u.c.) 

Tarkovskis – Andrejs Rubļovs, Solaris, Spogulis, Stalkers 

Lielie autsaideri – Pazolini, Bergmans (Kazas siers, Teorēma, Bergmana triloģija u.c.) 

Atļauts tikai spāľiem - Bunjuels un Almodovars (Nacarins, Piena ceļš,  u.c., no Kikas līdz Runā ar 

viņu u.c.) 
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„Riebīgie‖ austrieši – Zeidls, Haneke (Suņa dienas, Fanny Games, Pianiste) 

Apokaliptiskais kino – no Kubrika (2001 odiseja) caur Kopolu (Apocalypsis Now) līdz Finčeram 

(Fight Club) un Hāronai (American Psycho) 

Kā kļūt pieaugušam – arī kino – Fellini Amarcord, Streiča Cilvēkbērns 

Jaunā vecā dokumentalitate vai „lietišķība‖ – Bresons (Uz nāvi notiesātais bēg, Kabatas nauda, 

Baltazara sakarā), Hercogs (Tur kur sapņo zaļās skudras, Auch Zwerge haben klein angefangen) 

Labās sirds triloģija – Lars von Trier (Dogville) 

Jaunais krievu kino 

Neatkarīgais kino un tā perspektīvas 

Lielie briti – no sociālā līdz mākslinieciski-filosofiskām „pārmērībām‖ (Loučs, Lī, Grīnevejs) 

Kusturica – Arizona Dream  

Kino garīgās dimensijas (izlase no kinoforumu Un Vārds tapa filma  programmām) 

  

Ieteicamā literatūra: 

 

1. Arnheim Rudolf. Film als Kunst 

2. Bazin Andre. Was ist Kino 

3. Krakauer Siegfried. Theorie des Films 

4.. Andrew D. Major Film Theories, New York, 1976 

5. Schrader Paul Transcendental Style in Film:Ozu, Bresson, Dreyer. Berkley 1972 

6. Platons. Valsts 

7. Augustins. Confession 

8. Zontāga Sjuzena. Esejas u.c. 

9. Triffo par Triffo 

10. Bunjuels par Bunjuelu 

11. Godārs Ţans – Liks. Strastj: meždu čornim i belim 

12. David Mamet On Directing Film 

13. Rancevs Dmitrijs. Kinotācijas, Mansards, 2009 

14. Padomju Latvijas kinovēsture, Liesma, 1989 

 

Papildliteratūra: 

Имамова-Стефанчук Е.И. Эволюция отечественного информационно- аналитического 

телевидения (конец 80-ых—90ые), 2001 

Фортунатов А.Н. Проблемы истории телевидения. 2007 

 Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика. 2002. 

Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: Longman, 1996 

Володченко Арина. Современная история телевидения, 2005 

Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного 

телевидения, 2001 

 

Watson James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. Edward 

Arnold, 1993 
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Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, filmu un raidījumu analīze; testi; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darba prezentācija      1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

eksāmens       1  70% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts: 2009.gada novembris 
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Kursa nosaukums: KINO TIESISKIE,  

 MORĀLIE UN PSIHOLOĢISKIE ASPEKTI  

Kursa kods:    MOR53600  

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktam (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 20 stundas 

Semināri: 8 stundas 

Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

 

Kursa autori: Mg.sc.soc., juriste L.Piusa, Mg.sc.soc. J.Bulatova, Dr.jur. Dz. Burke 

 

Kursa mērķis: dot pamatzināšanas kino tiesisko, morālo un psiholoģisko aspektu sfērā 

kas ir nepieciešamas tālākajai audiovizuālā mediju māksla profesiju apgūšanai  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- izpētītu tiesiskus un morālus kino aspektus; 

- iepazītos ar mūsdienīgām ţurnālistikas tendencēm; 

- izpētītu tiesību pamatus; 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas kino jomā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: tele producēšanas tehnoloģija 

 

Kursa saturs: 

1. Tele- un kino organizāciju darbības valsts tiesiskās regulēšanas pamatformas. 

2. Kino darbības tiesiskā regulēšana. 
3. Tiesību pamati. 

4. Psiholoģiskie pamati kontaktā ar diferencēto auditoriju. 

5. Kino ―kodekss‖. 

6. Informācijas raidījumu vadīšanas mūsdienīgas tendences un metodes. 

7. Auditorijas īpatnības, kontakts un izpēte. 

8. Literatūras rediģēšana. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Борискин В.В. Поликарпова Н.М. «Основные формы государственно-правового 

регулирования деятельности телерадиоорганизаций» (2003)  
2. Борискин В.В «Правовое регулирование деятельности радиокомпаний» (1998) 

3. Кащук А.А. «Телевидение: приемы манипулирования сознанием зрителя и 

общественным мнением» 
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4. Борискин В.В. «Телерадиовещание или распространение аудиовизуальной 

продукции. Проблемы содержания основных понятий в сфере государственно-

правового регулирования деятельности радиовещателей»  (1999) 

5. Дмитриев Л.А. «Сто вопросов и ответов о творчестве тележурналиста»  (2002) 

6. Березин В.М. «Нравственные аспекты телевизионной коммуникации»(2003) 

7. Мизеров С.Д. «Электронные средства массовой информации и политика» (2000) 

8. Theories of Influences  on Mass Media Content. 2nd ed.London and  New York: 

Longman, 1996 

Papildliteratūra: 

1. Гегель. Философия права. М., 1990  

2. McQuail D. Challenge for communication theory in the 21th century.// Changing 

media and communications: concepts, technologies and ethics in global and national 

perspectives. Moscow: Faculty of Journalism/ICAR, 1998. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, situāciju analīze, testi; ar televīziju saistītu iestāţu 

apmeklēšana; konsultācijas; noslēgumā prakstiskais un teorētiskais eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darba prezentācija      1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1  10% 

eksāmens        1  60% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts: 2009. gada oktobris 
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Kursa nosaukums:    STRATĒĢISKĀ VADIBZINĪBA 

      MASU MEDIJOS 

Kursa kods:    MAN53100  

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātnē 

Zinātnes apakšnozare:  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -                      16 stundas 

Semināri    5 stundas  

Praktiskās nodarbības - 6 stundas 

Konsultācijas   2 stundas 

Eksāmens   3 stundas 

 

Kursa autors: Dr.oec., asoc. prof. Andrejs Čirjevskis 

 

Kursa mērķis: stratēģiskās vadībzinības kurss piedāvā iespēju paradīt studentiem daţādas 

koncepcijas, instrumentus un analīzes elementus stratēģijas izvēlē, kurus parasti pielieto 

mediju uzľēmumi stratēģijas formulēšanas un ieviešanas procesā. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

 veidot prasmi veikt globālu mediju uzľēmumu diagnostiku (organizatorisko un 

funkcionālo diagnostiku), mediju  uzľēmumu darbības stratēģisko pozīciju izpēti, 

kura parāda uzľēmuma iespējas attīstīties starptautiskā līmenī; 

 veidot prasmi izstrādāt ilgtermiľa termiľa mediju uzľēmuma attīstības stratēģiju 

(attīstības tempa izvēle, darbības veidu izvēle), kā arī izstrādāt uzľēmuma 

starptautiskās attīstības stratēģiju (prioritāte valstu jeb zonu izvēlē, izstrādāt 

paľēmienus iekļūšanai ārējā tirgū); 

 veidot prasmi pārveidot stratēģiju par darbības plānu, izmainot uzľēmuma 

organizatorisko struktūru, izmainot uzľēmuma kultūru no tāda viedokļa, kā globāla 

kompetences pilnveidošana, lai sasniegtu panākumus uzľēmuma starptautiskā 

attīstībā. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: nav 

Kursa saturs: 

1. Stratēģiskās vadības būtība, uzdevumi un  loma mediju uzľēmumos. 

2.  Stratēģiskā vadības process. 

3. Organizācijas vīzija, misija un mērķi. 

4.  Ārējas vides analīze. 

5.  Resursu un atšķirīgas prasmes analīze. 

6.  Stratēģiskā pozicionēšana un konkurētspējīgas priekšrocības. 

7.  Biznesa līmeľa stratēģijas.  

8.  Korporatīva un starptautiska līmeľa stratēģijas. 

9.  Stratēģijas novērtēšana un izvēle.  
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10. Stratēģijas iedibināšana, to realizēšana un kontrole  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Charles W.L.Hill Gareth R. Jones. Strategic Management. An Integrated Approach. 

Houghton Mifflin Company, 2007 

2. F.David. Strategic Management. 2005. Prentice hall, 2005. 

3. G.Jonson, K.Scholes Exploring Corporate Strategy (Seven Edition) Prentice Hall, 

2005 

4. Grant Robert M. Contemporary Strategy Analusis. Blackwell Publishers Inc., 2002 

 

Studiju metodes: 

  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 

metodisku ievirzi problēmsituāciju patstāvīgām un padziļinātām studijām, kas attiecas uz 

lietišķo situāciju izpēti un analīzi, uz kursa teorētisko izpratni un tā pielietošanu praksē un, 

kura pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs un iespēja mācīties veikt uzľēmumu arējās 

vides un iekšējas vides analīzi, izvēlēties uzľēmuma tālāko stratēģiju attīstību. Veikt 

praktiskās nodarbības, kurās tiek risināti praktiskie uzdevumi un analizētas daţādas 

situācijas grupās vai individuāli.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; ‗case study‘ analīze: 

1) BULDING ONE BBC; 2) THE NEWS CORPORATION; 3) WFNX-101.7 FM AND 

BOSTON’S RADIO WARS; 4) TV ASAHI THEATRICAL PRODUCTIONS ); 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 

Novērtēšanas forma:             Skaits:         Īpatsvars: 

Konkrētas situācijas analīze    4  20% 

Kontroldarbs      1  30% 

Eksāmens      1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

15.10.2009. 
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Kursa nosaukums:   DATORGRAFIKA UN DIZAINS 

Kursa kods:    DIZ51300 

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Datorzinātnē 

Zinātnes apakšnozare:  Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

    Lekcijas:   16 stundas 

    Praktiskās nodarbības: 12 stundas 

    Konsultācijas:   2 stundas 

    Ieskaite:   2 stundas 

 

Kursa autors: Dr. I. Vīka 

 

Kursa mērķis: Apgūt attēlu apstrādes, vektor un izdevējprogrammatūras novitātes atbilstoši 

profesionālām vajadzībām, attēlu skenēšanu un apstrādi. Iepazīties ar jauno tehnoloģiju 

ietekmi uz poligrāfijas produkcijas vizuālo tēlu. Sniegt studentiem izpratni par 

programmām, to iespējām un specifiku. Apgūt zināšanas par sadarbību ar pasūtītāju, 

projekta sagatavošanu tipogrāfijai. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

Studejošiem iegūst zināšanas par šriftu vēsturi, attīstību, veidošanu, terminoloģiju un 

specifiku kā arī pielietojumu, rēķinoties ar mūsdienu pavairošanās tehnikas iespējām. Spēj 

orientēties datorgrafikas un poligrāfijas pamatos. Studejošiem ir priekšstats par reklāmas 

aģentūru attīstību, uzbūvi un darbību, grafisko programmatūru kā funkcionālo sistēmu 

poligrāfijas vajadzībām. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: reklāmas vēsture, kompozīcijas pamati, krāsu mācība, 

vizuālās komunikācijas pamati. 

 

Kursa saturs: 

 

1.  Vizuālās uztveres pamati 

2.  Burtu mācības pamati 

3.  Tipogrāfikas pamati. Poligrafiskās produkcijas 

uzbūve 

4.  Attēlu apstrādes, vektor un izdevējprogrammatūra 

5.  Adobe Photoshop 

6.  Adobe ImageReady 

7.  CorelDraw grafiskā pakete 

8.  Attēlu skenēšana un apstrāde 

9.  Daţādu datorprogrammu sintēze reklāmā un 

poligrāfijā 

10.  Projekta sagatavošana tipogrāfijai 

11.  Praktiska reklāma 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Albert Kapr  „SCHRIFTKUNST‖/ Verlag: Philo Verlagsges.; Auflage: 4 (2006) 

2. Jan Cihold  „Oblik knigi‖ /Kniga/1980 

3. Allens Herlberts „Setka‖ 

4. „Postrojenie šriftov‖  /Iskusstvo/ 1958 

5. Emil Ruder „Tipografika‖/Kniga/ 1982 

6. „Kniţnij šrift‖  /Kniga/ 1964 

7. Oldach, Mark. Creativity for Graphic Designers.  North Light Books,U.S. 2000 

8. Thomas Russell, W. Ronald Lane, J. Thomas Russell. Kleppner"s Advertising Procedure    

(15th Edition). Prentice Hall. 2002 

9. Māris Kundziľš, Dabas formu estetika. /Madris/ Rīga, 2004 

   

 Periodika, interneta resursi un citi avoti: 

 Periodika: 

 1. Ţurnāls "Iespiedgrafika" 

2. Ţurnāls "Grāmatu Apskats" (1994-2000) 

3. Ţurnāls „KompjuArt‖  

Interneta resursi: 

http://www.itcfonts.com 

http://www.allgraphicdesign.com/ 

http://www.wannalearn.com/Fine_Arts/Visual_Art/ 

http://www.planet-typography.com/ 

http://www.redsun.com/ 

http://www.myfonts.com/category/myfonts/index.html 

http://www.mlab.nl/GtoDSA/05_Techniques/03_Fonts/Typography_Intro.htm 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem (darbs grupās, testi; prezentācijas; 

konsultācijām un noslēgumā – praktiskas ieskaites.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas un apgūtas paraktiskas iemaľas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:  

   

                                                       Skaits:         Īpatsvars: 

Testi                  20% 

Aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijas   50% 

Ieskaite       1  30% 

http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?publisher=North+Light+Books%2CU.S.
http://www.wannalearn.com/Fine_Arts/Visual_Art/
http://www.planet-typography.com/
http://www.redsun.com/
http://www.myfonts.com/category/myfonts/index.html
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Mācību valoda: latviešu 

Aktualizēts:  12.12.2009. 
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Kursa nosaukums:    INTERAKTĪVIE 2D UN 3D 

Kursa kods:    KOM51300  

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Komunikāciju zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Masu komunikacijas teorija 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 3 (vai 4.5 ECTS) kredītpunktiem. To veido 48 kontaktstundas un 

individuālais darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

 

                            Lekcijas:      34 stundas 

 Semināri:  10 stundas 

 Kontroldarbs    2 stundas 

                                  Eksāmens:                                 2 stundas 

 

Kursa autors: Mg. Art. Jānis Garančs 

 

Kursa mērķis: sniegt padziļinātu izpratni par pamata teorijām, kas skaidro masu 

komunikācijas un izpausmi caur 2D un 3D tehnoloģiju Sniegt studentiem teorētisko bāzi 

akadēmisku tekstu analīzei un kursa darba teorētiskā pamatojuma izstrādei. Multimediju 

mākslas kurss piedāvā studentiem veidot izpratni par multimediju mākslu kā par mainīgu, 

kustībā esošu ţanru, mūsdienu kultūras un tehnoloģisko sasniegumu mijiedarbībā. 

Kursa teorētiskā daļā ietilps pārskats pār vēsturisku un laikmetīgu mākslinieku, ţanru 

novatoru un starpdisciplināru kolektīvu radošās darbības plašo spektru. Piemēri senākiem 

eksperimentiem ar sava laika tehnoloģiskajiem sasniegumiem, sakaru līdzekļiem, līdz 

pēdējo gadu multimediju instalācijām un performance, mobilajiem medijiem, novērošanas 

tehnoloģijām (surveillance) vai tīkla māksla (Internets u.c. komunikāciju tīkli, datubāzes, 

utml.). Izvērtēt daţādas definīcijas un apzīmējumus (piem. cik jauni ir „multimediji‖ vai 

―jaunie mediji. Diskutēsim kādas tehnoloģiju tendences vai sabiedrības paradumi 

ietekmējušas šo jomu jau vairāku paaudţu garumā, sevišķi XX un XXI gadsimtā., to 

izvērtēšanu un piemērotu izteiksmes līdzekļu piemeklēšanu. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  
• Radīt priekšstatu par būtiskākajiem komunikācijas zinātnes atklājumiem, autoriem, 

koncepcijām lietojot 3D mapes. 

• Sniegt pārskatu par komunikācijas procesa pamatkonceptiem un masu komunikācijas 

svarīgākajām teorijām. 

• Veicināt teorētisko zināšanu lietošanu masu komunikācijas procesa skaidrojumā cauri 

vizualajiem kotekstiem. 

• Palīdzēt studentiem dziļāk aptvert masu komunikācijas norises un to pamatojumu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: zināšanas par masu komunikāciju. 
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Kursa saturs: 

1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi, vieta komunikācijas zinātnes apgūšanā. 

2. Komunikācijas efektu teorijas I. 

3. Komunikācijas efektu teorijas II. 

4. Teorijas, kas skaidro ietekmi uz komunikācijas saturu. 

5. Mediju satura pētījumi. 

6. Teorijas, kuru centrā ir auditorija. 

7. Auditorijas pētījumi mūsdienās. 

8. Normatīvās preses teorijas. 

9. Kontroldarbs. 

10. Kontroldarbu rezultātu analīze. 

11. Mūsdienu mediju teorijas. 

12. Masu mediju iedarbība uz sabiedrību (seminārs).  

13. Realitātes konstruēšana medijos.  

14. Procesa un semiotikas skola masu komunikācijas teorijās.  

15. Persuazīvā komunikācija un masu komunikācijas teorijas (seminārs). 

16. Masu komunikācijas teorija un komunikatīvā prakse (seminārs). 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Stephen Keane, Cinetech, film, convergence, and new media, London University Press, 

2009 

2. McQuail D. Mass Communication Theory: An Introduction. – 2nd ed., 1987, 1988, 

1989, 1990.  

3. McQuail D., Windhal S. Communication Models For The Study Of Mass 

Communications. – 2nd ed., 1993. 

4. De Fleur M.L., Ball-Rokeach S.J. Theories Of Mass Communication. – 1982. 

5. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-e международное издание. – 

Спб., M.: 2003. 

6. Brigss A., Cobley P. (edit.) The Media: An Introduction. – 2007. 

 

Papildliteratūra: 

1. Griffin E.A. A First Look At Communication Theory. – 4th ed., 2000.  

2. Severin W.J., Tankard Jr.J.W. Communication Theories: Origins, Methods And Uses In 

The Mass Media. – 4th ed., 1997. 

3. Основы теории коммуникации. – М.: 2003. 

4. Mattelart A., Mattelart M. Theories Of Communication: A Short Introduction. – 2000. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (rakstiski veikta 

komunikācijas procesu analīze), un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, liekot uzsvaru uz šo zināšanu 

praktisku pielietošanu. 
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskais mājas darbs, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība semināros, 

gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Nepieciešama pozitīva 

atzīme gala vērtējumā. Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās 

atzīmes, kā arī aktīva līdzdalība seminārnodarbībās, turklāt visi darbi veicami obligāti. 

Neveicot kādu no darbiem, students vērtējumu nesaľem. 

 

Skaits:           Īpatsvars: 

Testi                1  20% 

Aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijas 1  50% 

Ieskaite       1  30% 

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu. 

Aktualizēts:  12.12.2009. 
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Kursa nosaukums:   LĪDERĪBA UN ORGANIZĀCIJAS      

                                                            UZVEDĪBA  

Kursa kods:    ORG51300 

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātnē 

Zinātnes apakšnozare:  Uzľēmejdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20. janvāri 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas 16 stundas 

Semināri: 12 stundas 

Konsultacijas: 2 stundas 

Eksāmens: 2 stundas 

 

Kursa autore: Dr. I.Senņikova 

Kursa mērķis:  Pamatojoties uz teorētisko bāzi, sniegt praksē pielietojamas 

zināšanas par vadības un līderības pamataspektiem, lai palīdzētu maģistrantiem kļūt par 

veiksmīgiem līderiem. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

• Veidot maģistrantos padziļinātu izpratni par būtiskiem līderības aspektiem, kas 

noderēs viľu karjerā. 

• Izzināt organizatoriskās līderības prasmes esošā biznesa vidē, vērojot līderi 

darbībā un pētot, kā viľš veido nākotnes vīziju. 

• Attīstīt konceptuālu izpratni par to, kādam jābūt veiksmīgam līderim. 

• Izkopt studējošajos līdera prasmes un talantus. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadīšanas psiholoģija 
 

Kursa saturs: 

1. Līderības būtība un mainīgais konteksts. 

Līderība un tās efektivitāte; kultūras vērtības, kurām piemīt spēja ietekmēt līderību; galvenie 

šķēršļi līderības efektivitātei; līderība un menedţments - līdzības un atšķirības; līderības loma 

un ietekme organizācijās. 

2. Līderība: pagātne, tagadne un nākotne. 

Līderības teorijas attīstība; līderības iezīmju un uzvedības metodes, nepilnību un ieguldījuma 

ietekme uz esošām līderības nostādnēm, līderību ietekmējošo īpašību izpēte; pastāvošās 

problēmas organizācijās un skats uz jaunu līderības veidu. 

3. Individuālās atšķirības un iezīmes. 

Individuālo īpašību loma līderībā; bijušās un esošās līderības iezīmes; vērtību ietekme uz 

līderību; potenciālā saikne starp emociju inteliģenci un līderību; „Lielā piecnieka" (The Big 

Five) un citu personisku īpašību iezīmes līderībā; starpkultūru atšķirības individuālajos 

raksturos. 
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4. Vara un līderība. 

Varas loma līderībā; individuāli un organizatoriski varas pieejamības avoti līderiem un viľu 

konsekvences sekotājiem un organizācijām; korupcijas avoti un tās novēršanas iespējas; varas 

pielietošanas maiľas un tās ietekme uz līderību. 

5. Resursu efektīva izmantošana. 

Resursu efektīvas izmantošanas nozīme līderībā; atšķirība starp uzdevumos un attiecībās 

motivētu līderi. Fīdlera iespējamības modelis līderībā; lēmumu pieľemšanas veidi un kvalitāte 

līderībā; sekotāju atbalsts līderības stilu izvēlē; kognitīvā resursu teorija un tās ietekme uz 

līderiem. 

6. Apmaiľas un attiecību pilnveidošana. 

Attiecību noteicošā loma efektīvas līderības attīstībā; „Ceļš-mērķis" (Path-Goal) līderības 

teorija un līdera loma, kas ietekmē darbinieku efektivitāti; līdera un darbinieku attiecību loma 

un tās pielietojums attiecību vadīšanā. „Līdera-darbinieka apmaiľas teorija (Leader-Member 

Exchange theory); grupu (in groups, out groups) ietekme uz līderības procesu; līderības 

aizstājējs un situācijas, kurās līdera ietekme pazeminās. 

7. Līdzdalības menedţments un komandas līderība. 

Līdzdalība un tās loma līderības efektivitātes uzlabošanā; kultūras loma līderības realizēšanā 

un panākumu gūšanā; efektīvas deleģēšanas elementi; līderības loma „pašvadītā" (self-

managed) komandā un vadītāja „pašvadības" (self-leadership) principi. 

8. Pārmaiľās orientēta līderība. 

Harizmātiska līderība; tās pozitīvā un negatīvā ietekme uz organizācijām; „transakciju un 

transformāciju līderība" (transaction and transformation leadership); vīzijas un parauga 

līderības loma izmaiľu ieviešanā organizācijās. 

9. Stratēģiskā līderība. 

Zemākā un augstākā līmeľa līderība; stratēģiskā līdera loma organizācijas menedţmentā; 

ārējie un iekšējie faktori, kas ietekmē stratēģiska līdera rīcības brīvību; individuāls stratēģiska 

līdera raksturojums un viľa ietekme uz stilu; stratēģiskās līderības veidi, kultūras un 

dzimuma loma stratēģiskajā līderībā. 

10. Ētiskā līderība. 

Ētiskas līderības definēšanas problēmas; galvenās ētiskās līderības koncepcijas un to 

attiecības ar esošās līderības teoriju; dzimums un līderība; seksuālā uzmākšanās. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Forands l. Vadītājs un vadība.  Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2002.  

2. Reľģe V. Organizāciju psiholoģija. Rīga : Vaidelote, 2001. 

3. Juki G. Leadership in Organisations, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002. 

4. Ньюстром Дж. В. Организационное поведение. СПб Питер, 2000. 

Papildliteratūra: 
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1. Clawson J.G. Level Three Leadership. Getting Below the Surface. Prentice Hall, Upper 

Saddle River, New Jersey, 2003. 

2. Howell J.P., Costley D.L. Understanding Behaviours for Effective Leadership, Prentice 

Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2001. 

3. Nahavandi A., The Art and Science of Leadership. Prentice Hall, Upper Saddle River, New 

Jersey, 2000. 

4. Parker C., Stone B. Developing Management Skills for Leadership. Prentice Hall, Upper 

Saddle River, New Jersey, 2003. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, veicot 

situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks pildīti praktiski uzdevumi radošam 

problēmu risinājumam. Pētniecisko rakstu analīze un diskusijas par tiem.  

 

Kontroles formas: : eksāmens, esse, kontroldarbs, grupas prezentācijas, patstāvīgais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 

 Novērtēšanas forma:          Skaits:  Īpatsvars:  

      Grupas prezentācija   1  30 %  

      Kontroldarbs  1  30 %  

      Eksāmens  1  40 %  

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 
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Kursa nosaukums:   AKTIERMEISTARĪBA 

Kursa kods:    ACT51300 

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20. janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas 

lekciju un praktiskajās nodarbībās, kā arī studentu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:     12 stundas 

Praktiskās nodarbības:   18 stundas 

Ieskaite:       2 stundas 

Kursa autors: Mg. Art, Māra Liniņa 

Kursa mērķis: Dot ieskatu lomu spēlēs sabiedrībā, prasmes un iemaľas uzrunāt auditoriju, 

veidot kontaktu, prasmes izteikt domu un attīstīt to auditorijas vai klienta klātbūtnē, attīstīt 

reakciju, ţestus un savaldību. Veicināt iztēli un iekšējo atbrīvotību. Veicināt prasmi izpaust 

sevi verbāli un plastiski. 

 

Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

Veidot izpratni par attiecību veidošanos sabiedrībā, ķermeľa valodas nozīmi un izpausmes 

savdabību, attīstīt prasmi veidot savstarpēji saistītu tekstu, stāties dialogā, diskutēt un 

uzklausīt. Attīstīt radošo potenciālu, kas savstarpēji konektējas ar citiem radošās sfēras 

priekšmetiem -jaunrades procesu, sociālajām zinātnēm, psiholoģiju. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: Latvijas kultūras vēsture, vizuālās komunikācijas 

pamati, dzimtā valoda. 

Kursa saturs: 

1.Runas tehnika-nevainojamas runas nozīme. 

2.Artikulācija un elpa - vingrinājumi artikulārajam aparātam, tekstu 

vingrinājumi, ātrrunas vingrinājumi. 

3.Publiskā runa - publiskās runas klasiskā teorija, pamatnoteikumi, 

auditorijas klasifikācija. 

4.Publiskās runas veidi. 

5.Literārie teksti- rakstītās runas. 

6.Tekstu loģiskā analīze - runas taktis, teikuma melodika 

7.Izteiks mes līdzekļi: 

 - priekštati un to noraidīšana, 

 -asociācija, 

 -fragmentārisms, 

 -atsāktā doma, 

 -starpteksti, 

 -akcenti, 

8.Taktikas izvēle -paštēla radīšana. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku.Rīga.Kamene 1994.g. 

2. Hindls T. Prasme uzstāties.Zvaigzne ABC 2000.g. 

3. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.Rīga. J.Rozes apgāds. 2002.g. 

4. A. Apele. Runas māksla.R.: Zvaigzne, 1982. 

5. K. Staľislavskis.  Mana dzīve mākslā. R. 1946. 

6. K. Staľislavskis.  Aktiera darbs. R. : LVI,1951. 

Studiju metodes: 

Kurss sastāv no interaktīvām nodarbībām, kurās tiek izmantoti praktiskie darbi, atbildes uz 

jautājumiem, prezentācijas, grupu darbs. Kursa noslēgumā tiek izveidots vienas pasakas-stāsta 

neliels uzvedums. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (nodarbību plāniem, 

bibliogrāfiju); 

 nodrošinājums ar vizuālo materiālu (fotogrāfijas, video); 

 nodrošinājums ar daţādiem materiāliem praktiskajām nodarbībām; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: prezentāciju vērtējumi, ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:                             Īpatsvars: 

  
Aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, prezentācijās   50% 

Ieskaite        50% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  31.10.2009 
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Kursa nosaukums:   KINO KRITIKA 

Kursa kods:    ARG51300 

Kursa daļa::       Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare:   Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 (vai 3 ECTS) kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un 

studentu individuālais darbs literatūras studijām un mājas uzdevumu sagatavošanai. 

 

Lekcijas:    18 stundas 

 Semināri:    10 stundas 

 Kontroldarbs      2 stundas 

                                  Eksāmens:                                   2 stundas 

 

Kursa autors: Dr. sc. soc. G. Matule 

 

Kursa mērķis: Izveidot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas 

argumentācijas izmantošanai masu mediju tekstos in kino analīzē. Pilnveidot un izkopt 

prasmi konstruēt masu komunikācijas un kino tekstus. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  
• Iepazīstināt studentus ar galvenajiem argumentācijas paľēmieniem (kā 

korektajiem, tā spekulatīvajiem).  

• Apgūt argumentācijas izmantošanu tekstu sagatavošanā. 

• Analizēt stāvokli un argumentācijas iezīmes Latvijas masu medijos. 

• Prast izmantot argumentāciju ne vien ţurnālistikas, bet arī sabiedrisko attiecību 

un citu nozaru tekstu vajadzībām. 

• Analizēt kino dramatisko uzbūvi to dekodēt. 

Nepieciešamas priekšzināšanas:  reţijas māksla, kino vēsture 

 

Kursa saturs: 

1. Kursa saturs, struktūra, uzdevumi. 

2. Loģikas pamatlikumi un analoģijas. 

3. Pierādījuma teorija. 

4. Iedalīšana un klasifikācija. 

5. K. Perelmana argumentācijas teorija. 

6. Argumentācijas struktūra un komponenti. 

7. Argumentu analīze tekstos.  

8. Kontroldarbs, tā rezultātu analīze. 

9. Pārliecināšana un ietekmējošā pierādīšana. 

10. Argumentācija un informācijas karš. 

11. Speciālās metodes. 
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12. Diskusija, dialogs, polemika.  

13. Argumentācijas analīze tekstos II.  

14. Spekulatīvā tehnika. Dezinformācija. 

15. Pretrunas un paradoksi. 

16. Noslēguma rakstu darbu aizstāvēšana. 

Ieteicamā literatūra: 

1. Ivin A.A. Osnovi teorii argumentaciji. 1997.  

2. Grešľevikov A.N. Informacionnaja voina. 1999.  

3. Počepcov G. Informacija i dezinformacija. 2003. 

Papildliteratūra: 

1. Perelman C. The Idea Of Justice And The Problem Of Argument. 1963. 

2. Vedins I. Loģika. 1998. 

3. Ivins A. Dzelţainā loģika. 1990.  

4. Krisko V.G. Sekreti psihologičeskoj voini: ceļi, zadači, metodi, formi, opit. 1999.  

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem (daţādu tekstu 

sagatavošana un analīze) un to publiskas apspriešanas.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: praktiskie mājas darbi, kontroldarbs, aktivitāte un līdzdalība semināros, 

noslēguma darbs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Nepieciešama pozitīva 

atzīme gala vērtējumā. Tās saľemšanai nepieciešami savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavoti un 

iesniegti visi rakstu darbi plus aktīva un produktīva līdzdalība semināros, kā arī nokārtots 

semestra vidus kontroldarbs un sagatavots un grupā aizstāvēts noslēguma rakstu darbs. 

Izliekot gala atzīmi, tiek ľemtas vērā visas semestra laikā iegūtās atzīmes. Neveicot kādu no 

darbiem, students vērtējumu nesaľem. 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  2009.gada decembris 
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Kursa nosaukums: PĒTNIECĪBAS METODES 

Kursa kods:  MAT53000 

Kursa daļa: Brīvās izvēles C DAĻA 

Studiju gads: 2. 

Semestris:    2. 

Zinātnes nozare       Ekonomika, socioloģija 

Zinātnes apakšnozare      Ekonometrija, lietišķā socioloģija 

Kursa apstiprinājuma datums:    2009.gada 20.janvārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un   

  maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

   Lekcijas:   16 stundas 

   Praktiskās nodarbības: 16 stundas 

 

Kursa autori: Dr.habil. oec. V. Kozlinskis 

 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni, zināšanas un prasmes par kvalitatīvām un 

kvantitatīvajām pētījumu metodēm, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba izstrādei. 

Var tikt izmantotas gan uzľēmējdarbības vadīšanā gan personālvadīšanā. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

 iepazīties un iemācīties pielietot kvalitatīvie pētījumi metodes patstāvīgajā darbā. 

 iepazīties un iemācīties pielietot vienkāršākajās situācijās lineārās optimizācijas metodes. 

 iepazīties un iemācīties pielietot praktiskos uzdevumos vienkāršākās hipotēţu pārbaudes. 

 veidot izpratni par lielumu statistisko atkarību un iemācīties izmantot regresijas 

vienādojumus. 

 veidot izpratni par Pīrsona un Spīrmena korelācijas koeficientu nozīmi kvantitatīvos 

pētījumos. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas augstākajā matemātikā un statistikā 

 

Kursa saturs: 

1. Kvalitatīvie pētījumi:  

1.1. Kvalitatīvo pētījumu būtība. 

1.2. Etnogrāfija, dienasgrāmatu metode. 

1.3. Situāciju analīze. 

1.4. Intervijas kvalitatīvajos pētījumos. 

1.5. Fokuss grupas.  

1.6. Kvalitatīvā dokumentu analīze. 

1.7. Kvalitatīvā datu analīze un interpretācija: 

1.7.1. Datu analīzes metodes. 

1.7.2. Atlases lietošanas pamati. 

2. Kvantitatīvie pētījumi: 

2.1. Kvantitatīvā pētījuma būtība.  

2.2. Izlases veidošana, respondentu atlase, pieejas nodrošināšana. 

2.3. Strukturēto interviju un anketu sastādīšanas principi. 

2.4. Novērošana. 

2.5. Sekundārā datu analīze un oficiālās statistikas izmantošana pētījumos.  
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2.6. Kvantitatīvā datu analīze un interpretācija: 

2.6.1. Datu sagatavošana analīzei. 

2.6.2. Statistikas metodes: 

2.6.2.1. Lineārā programmēšana: 

2.6.2.1.1. Darba norīkojumu uzdevumi. 

2.6.2.1.2. Darba grafiku sastādīšanas uzdevumi. 

2.6.2.1.3. Minimālā darbinieku skaita noteikšanas uzdevumi. 

2.6.2.1.4. Darbs ar MS EXCEL programmu SOLVER. 

2.6.2.2. Statistisko hipotēţu pārbaudes uzdevumi: 

2.6.2.2.1. Hipotēţu pārbaudes teorijas pamatjēdzieni. 

2.6.2.2.2. Hipotēţu par varbūtību pārbaude. 

2.6.2.2.3. Hipotēţu par vidējo pārbaude. 

2.6.2.3. Korelācijas un regresijas teorijas elementi: 

2.6.2.3.1. Statistiskās atkarības jēdziens. 

2.6.2.3.2. Vienkāršā lineārā regresija. 

2.6.2.3.3. Jēdziens par nelineāro regresiju. 

2.6.2.3.4. Pīrsona korelācijas koeficients. 

2.6.2.3.5. Spīrmena rangu korelācijas koeficients. 

2.6.2.3.6. Darbs ar MS EXCEL programmām REGRESSION un CORREL. 

2.6.3. SPSS lietošana. 

3. Aktualitātes pētniecībā: 

3.1. Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi - kombinācijas iespējas. 

3.2. Interneta izmantošana pētījumos. 

3.3. Pētījuma atskaites un zinātniskā raksta veidošanas principi. 

3.4. Ētika biznesa pētījumos. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1.   R.Počs, Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā, Rīga, 2003. 

2. L. Grīnglazs, J. Kopitovs. Matemātiskā statistika. Rīga, 2003. 

3. A. Orlovska. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 

4. E. Vasermanis, D. Šķiltere. Statistika I. Rīga, 1996. 

5. A. Bryman, E. Bell. Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 

2003. 

6. A. Bryman. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

7. M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill. Research methods for business students London: 

Pitman, 1999. 

8. U. Sekaran. Research methods for business: a skill-building approach. New York: 

Wiley, 2000. 

 

Papildliteratūra: 

1. D. Aczel. Complete Business Statistics, IRWIN. 

2. H. B. Schwartzman. Ethnography in organizations. Newbury Park: Sage, 2002. 

3. T. Baum. Economic and management methods for tourism and hospitality 

research/Thomas Baum and Ram Mudambi. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons, 1999. 

4. M. Bloor. Focus groups in social research. London [etc.]: Sage Publ., 2000. 

5. A. Cropley. Qualitative research methods: an introduction for students of psychology 

and education. R., Zinātne, 2002. 

6. Handbook of research methods in public administration. Ed. by Gerald J. Miller, Marcia 

L. Whicker. New York[etc.]: Marcel Dekker, 1999. 
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7. G. W. Heiman. Research methods in psychology? Boston, New York: Houghton 

Mifflin, 2002.  

8. Qualitative methods and analysis in organizational research a practical guide. Ed. by 

Gillian Symona. Catherine Cassell London [etc.] SAGE Publ., 1998.  

9. L. Oakshott. Essential quantitative methods for business, management and finance 

Basingstoke (Hampshire), London Macmillan, 1998. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska 

eksāmena.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu 

praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar mācību literatūru; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupā, mājas darbs, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos,   

 kontroldarbs un gala eksāmens/ kursa darbs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

Novērtēšanas forma:  Skaits:           Īpatsvars: 

Kontroldarbs      1      50% 

Eksāmens      1      50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu. 
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Kursa nosaukums:    KINO NARRATOLOĢIJA 

Kursa kods:     SCN6745 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     2. 

Semestris:      2 

Zinātnes nozare:     Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuāla Māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 8.aprīlī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   24  stundas 

Semināri:    14 stundas 

Praktiskās nodarbības:             10 stundas 

    

Kursa autors:  Mg.art. Aigars Ceplītis/ Dr. David Silvermann 

 

Kursa mērķis: sniegt topošajiem scenāristiem zināšanas un iemaľas scenāriju rakstīšanā 

un dramatiskajā konstrukcijā pielietojot Gerard Genette narratīvo formulu un Gilles 

Deleuze vizuālo psiholoģiju 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaľas dramaturģiska rakstura scenārija 

uzlabošanā; 

- apgūtu Gerard Genette narrativo filozofiju 

- apgūt scenārista darba specifiku jaunajos medijos. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: scenārija mākslas pamati 

 

Kursa saturs: 

1. Dramaturģiska rakstura scenārijs. 

2. Genette nerratīvā struktūra 

3. Jauno mediju saturs un tā veidošana pēc narratīvās tēorijas principiem 

 

Obligātā literatūra: 

1. Gilles Deleuze: Cinema I un II,  University of Minnesota Press (2006) 

2. Peter Verstratren, Film Narratology, University of Toronto Press (2009) 

3. Gerard Genette: Narrative Construction, Oxford, Focal Press (2009) 

4. Gress G.R., Leeuwen T., Kress G.R. Reading Images: The Grammar of Visual Design 2002. 

 

Papildliteratūra: 

1.Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

Studiju metodes: 
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Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, scenāriju veidošana); konsultācijas; noslēgumā praktiskā un 

teorētiskā ieskaite.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās zināšanas, bet akcents ir uz praktiskajiem 

darbiem. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala ieskaite. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                         
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība semināros     1  30 % 

praktiskais darbs      1  70 % 

        

 

Mācību valoda: latviešu, angļu, krievu 

  

Aktualizēts:     12.11.2009. 
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Kursa nosaukums:    FOTOGRĀFIJAS MĀKSLA 

Kursa kods:    FOT4589 

Kursa daļa::       Obligātā  A DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 32 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības: 32 stundas 

  

 

Kursa autors: Jānis Deinats 

 

Kursa mērķis: plaša profila audio vizuālā mediju mākslas speciālistu sagatavošana foto 

mākslas jomā.  Vispusīgs kursa apjoms ietver sevī pēdējos tehnoloģiskos, estētiskos attīstības 

virzienus mūsdienu fotoţurnālistikā, modes, reklāmas, produktu, dokumentālā un mākslas foto 

jomā.  Kursa praktisko projektu pamatā ir Eiropas un ASV foto tirgū izmantotie tehniskie un 

estētiskie principi, kas šobrīd ir uzskatīti kā paraugmodelis un dominē pasaules presē, komerc 

un mākslas foto industrijā. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas:  

- iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas foto mākslas jomā;  

- iepazītos ar mūsdienīgu fotomateriālu raţošanu un apstrādi; 

-  apgūtu fotogrāfisku iespēju pielietošanu; 

- iegūtu teorētiskas zināšanas komercfoto jomā;  

- apgūtu foto inscenēšanu un praktiskās iemaľas komercfoto jomā; 

- iepazītos ar mūsdienīgu foto materiālu raţošanu un apstrādi; 

- apgūtu foto attēla digitālās apstrādes pamatus; 

                        - apgūtu fotogrāfisku iespēju pielietošanu reklāmas un modes  

                         biznesā; 

- apgūtu mūsdienu attīstītākās programmas fotomateriālu rediģēšanā: Adobe 

Creative Suite. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: - Nav 

 

Kursa saturs:  
1. Fotogrāfijas pirmsākumi un attīstības vēsture; 

2. Fotogrāfijas aparatūra un tehnika; 

3. Ansela Adamsa zonu sistēma;  

4. Objekts un vide;  

5. Fotokompozīcija; 

6. Krāsu fotogrāfija; 

7. Gaismas veidi un virzieni; 

8. Melnbaltā fotogrāfija; 
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9. Foto mākslas ţanri;  

10. Fotoreportāţa;  

11. Fotogrāfija un reklāmas psiholoģija; 

12. Inscenēšana fotogrāfijā. 

13. Fotokompozīcija un attēla rediģēšana.  

14. Mūsdienu foto materiālu izmantošana. 

15. Reklāmas foto. 

16. Modes foto. 

17. Foto printēšanas pamati un programmatūra  

18. Paviljona fotografēšana. 

19. Digitālā fotogrāfija un tās apstrāde. 

 

Ieteicamā literatūra: 

4. John Hedgecoe ―The Book of Photography‖ (2005) 

5. Chris Weston ―The Essential Lighting‖ (2004) 

6. Lee Frost ―The Creative Photography handbook: a source of tehniques and  ideas‖ 

(2000) 

7. Feldman E.B.Varieties of Visual Expierence.Third Edition.- New York: Harry 

N.Abrams,Inc.1987. 

8. Janson H.W. A basic history of art. New York, 1992. 

9. Schaefer J.P. The Ansel Adams Guide: basic techniques of photography. Little, Brown 

and Company, 2001. 

10. Ernst A.Weber . Vision,Composition and Photography. Walter de Gruyter NY,1980. 

11. Artur Landt . Lightning techiques for professionals. Verlag fur Foto Film und Video, 

Gilching 1994. 

12. Ли Фрост Современная фотография. (2003) 
13. В. Т. Стигнеев Век фотографии, 1894-1994. (2005) 

14. Д. Стори Цифровая фотография. Трюки: 100 советов и рекомендаций 

профессионала. (2005) 

15. В. И. Мураховский, С. В. Симонович Азбука цифрового фото (2006) 

16. А. А. Заика Цифровое фото и ретушь в Photoshop CS2. (2006) 

Papildliteratūra: 

1. Watson, James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. 

Edward Arnold, 1993. 

2. Taschen: 20th Century Photography‖ (1996) 

3. Roger Hicks and Frances Schultz: „Product Photography‖ (1998) 

4. Roger Hicks and Frances Schultz: „Glamour and Fashion Photography‖ (1997) 

5. John Hedgecoe: „ The Photographer‘s Handbook‖ (1997) 

6. Rogers Hicks: „The Lens Book‖ (2001) 

7. Gaunt L.Practical exposure in photografhy.London.1978. 

     Periodika, internets: 

1. Ţurnāls „Foto kvartāls‖. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming‖, fotodarbu analīze, fotostudiju apmeklējums; konsultācijas; 

noslēgumā prakstiskā un teorētiskā ieskaite.  Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās 

pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu. 
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Paralēli lekcijām un semināriem tiks veidots praktiskais darbs Semestra noslēgumā 

studentiem jāprezentē sevis veidotās foto sērijas. 

 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (izdrukas, foto-videomateriāli); 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: aktivitāte un dalība nodarbībās un praktiskajos darbos, darbu skates. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  

Novērtēšanas forma:                  Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darbu prezentācija       1  25% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1  25% 

kursa darbs         1  50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

Aktualizēts:  01.09.2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Kursa nosaukums:    ANIMĀCIJA 

Kursa kods:    ANIM2341 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

 

Kursa apjoms: atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4.5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un   

 studentu patstāvīgās studijas.  

  Lekciju stundas:   32 stundas 

  Praktiskās nodarbībās:  16 stundas 

    

Kursa autors: Eriks Podrez 

 

Kursa mērķis: Sniegt praktiskas iemaľas lietojot Adobe Flash daţādas grafiskās paketes un 

izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā pielietojumā,  sagatavojot patstāvīgos darbus video 

produktu raţošanai 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: video apstrādes iemaľas 

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

 zināšanas un pilnveidot prasmi strādāt ar Adobe Flash; 

 zināšanas par Adobe Flash paplašinātajām iespējām un veidot prasmi to izmantot veidojot 

grafiskos darbus; 

 zināšanas un veidot prasmi bilţu skenēšanā; 

 zināšanas un veidot prasmi veikt grafiskos darbus rastru redaktoros. 

 

Kursa saturs: 

1. Vektoru un rastra grafiskās paketes. 

2. Izvēlne, instrumentu paneļi, atribūtu paneļi. 

3. Vienkāršu objektu veidošana. 

4. Darbs ar līknēm. Vienkāršās līknes, instruments – spalva, Bezjē līknes. 

5. Objektu formas rediģēšana. ―Shape‖, ―knife‖, ―erase‖. 

6. Darbs ar objektiem, iezīmēšana un manipulēšana. 

7. Attēla mēroga maiľa. 

8. Keyframe sapratne. 

9. Objektu virzība. Aizpildīšanas tipi, krāsu modeļi. 

10. Objektu aizpildīšana. Gradienta, zīmējuma veida, tekstūras aizpildīšana. 

11. Palīginstrumentu izmantošana 

12. Speciāli efekti. 

 

Ieteicamā literatūra : 

1. S.Bain Coreldraw 12: The Official Guide McGrawHill.. 2004. 

2. Scott Kelby The Photoshop CS4 Book for Digital Photographers New Riders Press.  2008.  
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Papildliteratūra : 

1. Kelby S. The photoshop book for digital photographers. New Riders Publishing, 2003, – 386 p. 

2. Eisman K. Photoshop&retouching. New Riders Publishing, 2002, – 304 p. 

3. Ashford J., Odam J. Start with a Scan. Publisher: Peachpit Press, 2001, – 144 p.  

 

Studiju metodes: Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām un praktiskām nodarbībām, kurās   

 studenti mācās pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, kas ļauj kursa   

 teorētiskās zināšanas izmantot praksē. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: eksāmens, kontroldarbi, patstāvīgais darbs. 

 

Kursa novērtējuma struktūra: 

patstāvīgais darbs                    20% 

ieskaite      30% 

kursa darbs      50% 

 

Apmācības valoda:  latviešu, krievu  

 

Aktualizēts:  12.12.2009. 
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Kursa nosaukums: AUDIOVIZUALĀS MEDIJU MĀKSLAS 

DRAMATISKĀ UZBŪVE 

Kursa kods:     OPE87100  

Kursa daļa:     Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads:     1., 2. 

Semestris:      1., 2. 

Zinātnes nozare:     Kino  Reţija 

Zinātnes apakšnozare:   Audiovizuālo mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums:  2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem To veido 32 kontaktstundas. 

 

Kursa autors: Randal John Kleiser.  

Mediators Latvijā: Aigars Ceplītis 

 

Kursa mērķis: audio-vizuālā mediju mākslas speciālistu sagatavošana   

                        un pieredzes apmaiľa ar Holivudā   strādājošiem kino speciālistiem.  

 

Kursa Apmācības Veids: tiešā tele-ētera/ video translācija/ praktiskie semināri ar 

ielūgtajiem viesiem RK Productions Inc., Hollywood, CA, studijā.  Ielūgto 

kino profesionāļu gada kontigents neatkārtojas. Seminārs ir divas reizes 

mēnesī. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo 

  studiju kursu, studējošie: 

                      -  saprastu kino uzbūves paľēmienus no to tehniskā, filoloģiskā, un kino 

psiholoģijas aspekta, un izanalizētus tos tikai amerikāľiem piemītošā 

kultūras vidē; 

- iegūtu praktiskās zināšanas un praktiskas iemaľas, analizējot  savus 

personiskos kursa  darbus, nododot to ASV kinospeciālistu 

analīzei (kursa projekti tiek iesniegti iepriekš un izvēles kartībā) ; 

- veicinātu kultūras un profesionālo pieredzes apmaiľu starp amerikāľu kino 

skolu studentiem un RSEBAA‘s studentiem. 

- saprastu globālas distribūcijas īpatnibas un mijiedarbības; 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kārtējā vieslektora .profesionālie darbi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

  
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

aktivitāte un dalība semināros     1  60 % 

apmeklējums                  1  40% 

 

 

Mācību valoda: angļu  
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Kursa nosaukums:   KINO UN JAUNO MEDIJU  

      IZPLATĪŠANAS STRATĒĢIJAS 

Kursa kods:    ORG5167    

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    2 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:    Māksla 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 2008.10 

 

Kursa apjoms:  

Atbilst 2 kredītpunktiem. To veido 32 kontaktstundas un maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas: 16 stundas 

Semināri: 11 stundas 

Praktiskās nodarbības: 5 stundas  

 

Kursa autori: Mg. Art Ieva Pitruka 

 

Kursa mērķis: audiovizuālās mediju mākslas speciālistu sagatavošana kino izplatīšanas  

jomā 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju kursu, 

studējošie: 

 apgūtu filmu reklāmas materiālu sagatavošanu 

 iegūtu teorētiskas zināšanas un izpratni par filmu tirgu un filmu festivālu 

struktūru un praktisko darbību 

 gūtu teorētisku un praktisku priekšstatu, kā izplatīt konkrētu filmu 

starptautiskajos kino tirgos un filmu festivālos 

Nepieciešamas priekšzināšanas: kultūras vēsture, kino vēsture, kultūras menedţments, 

filmu producēšana 

 

Kursa saturs: 

 

1. Ievads. Filmu tirgu un starptautisko kino festivālu nozīme filmas mārketingā.  

Filmas reklāmas materiāli.  

 

 Filmas ţanra un mērķauditorijas noteikšana 

 Reklāmas materiālu vienotais saturs un stilistika 

 Anotācija  

 Tehniskie dati 

 Fotogrāfijas  

 Vizuālie materiāli – plakāts, buklets u.c. 

 Treileri 

 Reklāmas paraugu analīze (darbs grupās) 

 

2. Starptautiskie kino festivāli.  
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 Festivālu programmēšanas un organizēšanas pamatprincipi      

 A kategorijas festivāli (Kannas, Berlīne, Venēcija, Maskava, citi festivāli)  

 Jaunas kino valodas meklējumi Roterdamas un Lokarno filmu festivālos (filmu 

fragmentu demonstrēšana) 

 Austrumeiropas kino centrs - Karlovivaru kino festivāls 

 Dokumentālā kino festivāli 

 Īsfilmu kino festivāli 

 Animācijas kino festivāli  

 Bērnu filmu kino festivāli  

 Studentu filmu festivāli 

 Tematiskie un ģeogrāfiskie filmu festivāli 

 Kino festivālu godalgas 

 Kino festivālu katalogu analīze 

 Starptautiskie kino festivāli Latvijā 

 Latvijas filmu panākumi starptautiskajos kino festivālos 

 Komunikācijas prasme filmu festivālos (vispirms teorija, tad „lomu spēle‖) 

 

3. Starptautiskie kino tirgi.  

 

 Vispārējs pārskats: kino tirgu organizācija, mērķi un struktūra  

 Kannas 

 Berlīne 

 ASV kino tirgi 

 Āzijas kino tirgi 

 Austrumeiropas kino tirgi 

 Dokumentālo filmu tirgi 

 Animācijas filmu tirgi 

 Īsfilmu tirgi 

 Starptautisko kino tirgu katalogu analīze 

 Komunikācijas prasme filmu tirgos ( vispirms teorija, tad „lomu spēles‖) 

 

4. Latvijas producentu un reţisoru pieredze darbā reklāmas materiālu sagatavošanā, filmu 

tirgos un festivālos - vizītes producēšanas studijās. Spēlfilmas, dokumentālais kino un 

animācijas filmas.  

 

5. Kino festivālu mārketings jaunai filmai  

 Starptautiskās festivālu  pirmizrādes nozīme filmas mārketingā 

 Ţanra un tematiskā specifika 

 Konkurējošie festivāli 

 Plānotais filmas mārketings („prāta vētra‖) 

 

6. Seminārs „Praktiskais filmas mārketings filmu festivālos un kino tirgos‖:  

 anotācijas izveidošana , plānotie reklāmas materiāli (mājas darbs) 

 netradicionālas idejas filmas reklāmā  (mājas darba prezentācija un „prāta vētra‖) 

 studentu prezentāciju analīze (grupu darbs) 

 

Nobeiguma darbs  -  praktisks konkrētas filmas mārketings: 
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 Teorētiska reklāmas materiālu atlase un sagatavošana  

 Plānotais darbs kino tirgos 

 Starptautisko kino festivālu stratēģija 

  

Ieteicamā literatūra: 

 

1. Starptautiskie filmu izdevumi VARIETY, SIGHT&SOUND, SCREEN INTERNATIONAL 

u.c. 

2. Vizuālā komunikācija. Bū Bergstrems. SIA „Jāna Rozes apgāds‖, 2009.g. 

3. Starptautisko Kannu, Berlīnes, Karlovivaru  u.c. filmu festivālu katalogi 

4. Berlīnes kino tirgus katalogs, Rotterdamas un Karlovivaru kino festivālu FILM INDUSTRY 

GUIDE 

5. Nacionālā Kino centra izdevumi FILMS FROM LATVIA un FILM NEWS. 

6. Ārvalstu distribūcijas kompāniju mājas lapas. 

 

Papildliteratūra: 
 

Film Marketing by Finola Kerrigan published by Butterworth-Heinemann (first published 2009) , 

Isbn 0750686839   

 Film Finance & Distribution: A Dictionary of Terms (Paperback), by  John W. Cones 
http://www.amazon.com/Film-Finance-Distribution-Dictionary-

Terms/dp/1879505126/ref=pd_cp_b_3  

Watson James, Hill, Ann. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. Edward 

Arnold, 1993 

The Insider's Guide to Independent Film Distribution by Stacey Parks 

 

Studiju metodes: 

Kursa pamatā ir lekcijas, semināri un praktiskie darbi (darbs grupās, „prāta vētra‖,  

vizītes producēšanas kompānijās, vizuālo uzskates līdzekļu analīze, „lomu spēle‖). Kursa 

noslēgumā - praktiskais eksāmens. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskas un uz pieredzi 

balstītas pamatzināšanas par starptautiskajiem filmu tirgiem un kino festivāliem, maksimāli 

rosinot studentos praktiskās iemaľas darbam ar filmas izplatīšanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem  

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas:  

                        
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

mājas darba prezentācija      1  20% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 

eksāmens       1  70% 

http://www.goodreads.com/author/show/420653.Finola_Kerrigan
http://www.amazon.com/John-W.-Cones/e/B001JS1NE4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Film-Finance-Distribution-Dictionary-Terms/dp/1879505126/ref=pd_cp_b_3
http://www.amazon.com/Film-Finance-Distribution-Dictionary-Terms/dp/1879505126/ref=pd_cp_b_3
http://www.amazon.co.uk/Insiders-Guide-Independent-Film-Distribution/dp/024080922X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1274868477&sr=1-1
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Mācību valoda: latviešu, angļu 

 

Aktualizēts: 2010. gada jūnijs 

Kursa nosaukums:    ANIMĀCIJA UN SFX 

Kursa kods:    ANIM2342 

Kursa daļa::       Brīvas izvēles C DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4.5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un   

 studentu patstāvīgās studijas.  

  Lekciju stundas:   32 stundas 

  Praktiskās nodarbībās:  16 stundas 

   

Kursa autors: Eriks Podrez 

 

Kursa mērķis: Sniegt praktiskas iemaľas lietojot Adobe After Effects daţādas grafiskās paketes 

un izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā pielietojumā,  sagatavojot patstāvīgos darbus video 

produktu raţošanai 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: video apstrādes iemaľas 

 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

 zināšanas un pilnveidot prasmi strādāt ar Adobe After Effects; 

 zināšanas par Adobe After Effects paplašinātajām iespējām un veidot prasmi to izmantot 

veidojot grafiskos darbus; 

 zināšanas un veidot prasmi bilţu skenēšanā; 

 zināšanas un veidot prasmi veikt grafiskos darbus rastru redaktoros. 

 skaľas reţija animācijai 

 

Kursa saturs: 

13. Vektoru un rastra grafiskās paketes. 

14. Izvēlne, instrumentu paneļi, atribūtu paneļi. 

15. Vienkāršu objektu veidošana. 

16. Darbs ar līknēm. Vienkāršās līknes, instruments – spalva, Bezjē līknes. 

17. Objektu formas rediģēšana. RotoBrush, Puppet Tools 

18. Darbs ar objektiem, iezīmēšana un manipulēšana. 

19. Attēla mēroga maiľa. 

20. Keyframe sapratne 

21. LiveType piueleitojums. 

22. Objektu virzība. Aizpildīšanas tipi, krāsu modeļi. 

23. Objektu aizpildīšana. Gradienta, zīmējuma veida, tekstūras aizpildīšana. 

24. Palīginstrumentu izmantošana 

25. Speciāli efekti. 
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Ieteicamā literatūra : 

3. S.Bain Coreldraw 12: The Official Guide McGrawHill.. 2004. 

4. Scott Kelby Adobe After Effects CS4 Book for Animators New Riders Press.  2009.  

 

 

Papildliteratūra : 

4. Kelby S. The photoshop book for digital photographers. New Riders Publishing, 2003, – 386 p. 

5. Eisman K. Photoshop&retouching. New Riders Publishing, 2002, – 304 p. 

 

Studiju metodes: Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām un praktiskām nodarbībām, kurās studenti 

mācās pielietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, kas ļauj kursa teorētiskās zināšanas izmantot 

praksē. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: eksāmens, kontroldarbi, patstāvīgais darbs. 

 

Kursa novērtējuma struktūra: 

patstāvīgais darbs         20% 

ieskaite      30% 

kursa darbs      50% 

 

Apmācības valoda:  latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts:  12.12.2009. 
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Kursa nosaukums:    DOKUMENTĀLAIS KINO 

Kursa kods:    NWM5361 

Kursa daļa::       Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Audiovizuālā mediju māksla 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 20.janvāris 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

   Lekcijas:                               12 stundas 

  Semināri:           28 stundas 

                                   Praktiskās nodarbības:                     28 stundas 

                                   Ieskaite:                                              2 stundas 

              

              Kursa autore:   Laima Freimane 

 

              Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt pietiekoši plašu redzējumu uz dokumentālo kino no 

estētiskās, raţošanas, un distribūcijas šķautnes. 

 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 

                  1.  Iepazīstināt studentus ar dokumentālā kino tapšanas un raţošanas procesu. 

                  2.  Sniegt informāciju par dokumentālā kino estētiku. 

                  3.  Iepazīstināt ar dokumentālā kino „skolām‖ un attīstības tendencēm. 

                  4. Rast saikni starp dokumentālo kino un televīziju. 

                  5. Iepazīstināt ar ASV un Krievijas, kā ari Latvijas, dokumentālā kino vēsturei  

                      un spilgtākajā personībām.  

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

 

1.  Dokumentālā kino vēsture. 

2.  Dokumentālā kino estētika 20. gs. sākumā. 

3   Rietumu Eiropas dokumentālā kino estētika 20. gs. vidū  

4 . ASV kino dokumentālistika un spilgtākās personības. 

5.  Dokumentālā kino estētika - 20. gs. 80 tie un 90 tie gadi. 

6.  Latviešu dokumentālais kino un spilgtākas personības. 

7.  Mūsdienu dokumentālā kino attīstība. 

 

Ieteicamā literatūra: 

       1.  Documentary Cinema:Yesterday.Today.Tomorrow. Jūrmala 1977-1989. 

       2.  The Oxford  History of World Cinema, ed by Geofrey Nowell-Smit, Oxford  

            University press, 1997 

3. Burckhardt J,  Reflections oh History. Indianpolis, 1997 

4. Hacker J., Price D. Take 10:Contemporarry British Film Directors,1991 

5. The Language of New Media by Lev Manovic,Oxford University press, 2002 



© RISEBA 2010                                              augstākās izglītības maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

126 

 

6. Dilys Powell, The Golden Screen:Fifty Years of Films, ed George     

    Perry(London: Pavilion Books,1989) 

 

Studiju metodes:  

           Studiju kursa apguvē tiek izmantotas gan teorētiskas, gan praktiskas                 

           nodarbības. Kursa ietvaros būtisks apjoms veltīts pašu dokumentālo filmu   

            skatīšanai gan augstskolas, gan citu pieejamu kinolektoriju ietvaros. 

Tiek praktizēti patstāvīgi praktiski uzdevumi uz vietas. Padziļinātai patstāvīgai 

jautājumu izpētei tiek uzdoti patstāvīgie mājas darbi. 

 

 Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāni, vizuālie materiāli, 

uzdevumi grupu un individuālajam darbam) 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: testi, kontroldarbi, patstāvīgi darbi, prezentāciju vērtējums, rakstiska 

ieskaite. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās                  2  20% 

patstāvīgie mājas darbi              2  40% 

ieskaite                                                                1                      40% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu 

 

Aktualizēts:  23.03.2009. 
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2.pielikums 

 

Prasības RISEBA pasniedzējiem 
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Prasības pasniedzējiem 

saistītas ar RSEBAA studiju programmas īstenošanu 
 

1. DARBA DISCIPLINA 

1.1. Pasniedzējam jāievēro studiju procesa organizēšanu RSEBAA, augstskolas normatīvie 

dokumenti un darba disciplīnu: 

 Nodarbības jāsāk paredzētajā laikā, neatkarīgi no studējošo skaita auditorijā. 

(tas var būt arī tikai viens studējošais).  

 Ja nav ieradušies studējošie, par to pasniedzējs paziľo attiecīgās studiju 

programmas metodiķim vai studiju programmas direktoram. 

 Precīzi jāievēro nodarbības ilgumu un starpbrīţu ilgumu, nenokavējot 

nākošās nodarbības sākumu.  

1.2. Katra semestra sākumā pasniedzējam ir jāiesniedz savs konsultāciju grafiks attiecīgās 

katedras vadītājam vai studiju programmas direktoram, lai to nodotu attiecīgās nodaļas vai 

studiju programmas metodiķim. Ieplānotais konsultāciju grafiks ir stingri jāievēro, paziľojot 

iepriekš, ja to nepieciešams mainīt. 

 

2. NODARBĪBAS APMEKLĒTĪBAS KONTROLE 

2.1. Pirms nodarbību sākuma katrs studiju kursa pasniedzējs attiecīgajā katedrā, attiecīgajā 

nodaļā vai attiecīgās studiju programmas metodiķa paľem studējošo apmeklētības kontroles 

lapu visām ieplānotajām nodarbībām. Šo sarakstu sagatavo attiecīgās studiju programmas 

metodiķis. 

2.2. Katras nodarbības laikā studējošiem jāparakstās apmeklētības kontroles lapās attiecīgās 

dienas datuma ailē. Aizpildītas apmeklētības lapas ir nepieciešams nodot attiecīgajā katedrā 

vai nodaļā glabāšanai pie attiecīgās studiju programmas metodiķa. 

 

3. IZDALES (METODISKO) MATERIĀLU IZMANTOŠANA NODARBĪBĀS 

3.1. Izdales materiāla oriģināls ir jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski vai rakstiski attiecīgās 

studiju programma metodiķei vai kopētājai vismaz 1 dienu pirms nodarbības. Izdalu 

materiāli kopēšana nedrīkst notikt nodarbību laikā. 

3.2. Vismaz 1 dienu iepriekš pasniedzējam ir jāpaziľo metodiķim par kodoskopa vai citu 

specifisku mācību līdzekļu, programmatūru nepieciešamību konkrētā auditorijā. 

3.3. Stingri aizliegts kopēt materiālus, nesaistīts ar studiju kursu un nodarbībām RSEBAA. 

 

 

 

 

4. PATSTĀVIGIE (KONTROLES) DARBI 
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4.1. Pasniedzējam sagatavoto un datorā noformētu darba uzdevumu jāiesniedz attiecīgās 

katedras vadītājam vai attiecīgās studiju programmas direktoram apstiprināšanai ne vēlāk kā 5 

dienas pirms kontroldarba. 

4.2. Jebkuram studējošā darbam jābūt noformētam ar speciālu titullapu, kura atbilsts 

RSEBAA studiju procesa reglamentējošiem dokumentiem. Bez titullapas studējošā darbu 

nedrīkst pieľemt. Atsauksmes, vērtējumu un piezīmes par darbu pasniedzējs ieraksta 

titullapas atbilstošajās ailēs. 

4.3. Visi studējošo darbi tiek vērtēti pēc 10 ballu sistēmas, atbilstoši LR IZM un RSEBAA 

noteiktajiem kritērijiem. 

4.4. Pasniedzējam RSEBAA noteiktajā kārtībā ir jāinformē studējošos par darbu iesniegšanas 

termiľiem.  

4.5. Studējošo darbus, kuri ir laicīgi iesniegti pasniedzējam, ir jāpārbauda 10 darba dienu 

laikā no iesniegšanas datuma un darba vērtējums jāpaziľo studējošajam. 

4.6. Izlabotie darbi jāatdod attiecīgās studiju programmas metodiķei vai personīgi studējošam, 

bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms gala pārbaudījuma (eksāmena). Studējošie šos darbus uzglabā 

pie sevis visu studiju laiku. 

 

5. PĀRBAUDĪJUMI (EKSĀMENI) 

5.1. Pasniedzējam ir jāizstrādā eksāmena uzdevumu (biļeti) pēc RSEBAA izstrādātajām 

prasībām un jāapstiprina tie pie attiecīgās katedras vadītāja vai pie attiecīgas studiju 

programmas direktora. 

5.2. Pasniedzējam eksāmena uzdevums (biļetes) attiecīgās katedras vadītājam vai attiecīgās 

studiju programmas direktoram apstiprināšanai jāiesniedz ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms 

eksāmena. 

5.3. Pilnībā noformētās eksāmena biļetes pasniedzējam jāiesniedz attiecīgās studiju 

programmas metodiķim ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms eksāmena, to pavairošanai. 

5.4. Ne vēlāk kā pusstundu pirms eksāmena sākuma pasniedzējs no attiecīgās studiju 

programmas metodiķa saľem eksaminācija lapu (protokolu). Eksaminācijas lapā ir norādīts 

studiju kursa nosaukums mācībspēka vārds, uzvārds, eksāmena datums un studējošo vārdi, 

uzvārdi. Eksaminācijas lapā pasniedzējam ir nepieciešams ierakstīt pārbaudīto darbu 

rezultātus un studējušo kopējo novērtējumu par attiecīgo studiju kursu. 

5.5. Pirms eksāmena pasniedzējs no attiecīgās studiju programmas metodiķa saľem nokopētas 

eksāmena biļetes, titullapas un speciāli iezīmētas darba izpildes lapas. Studējošie 

eksāmenā var izmantot tikai augstskolas izsniegtās titullapas un lapas ar RSEBAA iezīmi.  

5.6. Pasniedzējam ir tiesības neatļaut kārtot pārbaudījumu studējošam, kurš nav izpildījis 

visus studiju kursā noteiktos kontroldarbus un patstāvīgus darbus. 

5.7. Eksāmena laikā auditorijā visu laiku jāatrodas pasniedzējam vai tā asistentam.  

5.8. Ja studējošais eksāmena vai kontroldarba laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus, 

pasniedzēja pienākums ir šo darbu anulēt, nosakot citu datumu zināšanu pārbaudei. 

5.9. Eksaminācijas lapu, kurā ir studējošo vērtējums ir jānodod ne vēlāk kā 5 darba dienas 

pēc eksāmena attiecīgās studiju programmas metodiķim vai attiecīgas katedras laborantei. 

Nekādā gadījumā eksaminācijas lapu un studējošo novērtējumu nedrīkst atstāt kādai citai 

personai. 

5.10. Ja studējošais kārto eksāmenu citā laikā, tad pasniedzējs drīkst studējošo pieľemt tikai 

pēc atļaujas (individuālās eksaminācijas lapas) saľemšanas. 

 

6. ATĻAUJA( INDIVIDUĀLĀ EKSAMINĀCIJAS LAPA) 

6.1. Atļaujā (individuālajā eksaminācijas lapā) jābūt visiem datiem par studējošo un: 

 reģistrācijas numuram; 

 izsniegšanas pamatam; 



© RISEBA 2010                                              augstākās izglītības maģistra studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla”  

130 

 

 attiecīgās studiju programmas metodiķa parakstam. 

6.2. Atļauja (individuālā eksaminācijas lapa) ir derīga tikai piecas darba dienas pēc tās 

izsniegšanas datuma. Pēc eksāmena pasniedzējam individuālā eksaminācijas lapa ir jāiesniedz 

attiecīgās studiju programmas metodiķim.  

6.3. Atļaujā nedrīkst būt neaizpildītas ailes. Ja studējošam kādu iemeslu dēļ neatļāva kārtot 

eksāmenu vai arī studējošais nav ieradies uz eksāmenu, tas jāieraksta atļaujā. Pēc eksāmena 

eksaminācijas lapa nododama attiecīgās studiju programmas metodiķim. 

6.4. Atļaujā nedrīkst būt labojumi un papildinājumi /piem., nedrīkst pierakstīt uzvārdu, ja tas 

nav iepriekš ierakstīts eksaminācijas lapā / utt., un nedrīkst būt daţādi datumi. 

 

7. STUDEJOŠO NOVĒRTĒŠANA 
7.1. Pasniedzējam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējošos par attiecīgā studiju kursa 

saturu, apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu skaitu un to 

nodošanas termiľiem, vērtējuma kritērijiem, noformēšanas prasībām, literatūru un 

metodiskiem materiāliem. Studējošiem ir jāzina attiecīgā darba vērtējuma īpatsvars, lai 

saľemtu galīgo vērtējumu pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas. 

 

Piemēram:  patstāvīgais darbs      eksāmens        kopējā atzīme 

Saľemtās balles   55   70   62,5 

Katra pārbaudījuma īpatsvars  50%   50%   100% 

 

Galīgo atzīmi aprēķina: 

patstāvīgā darba balles * svars (%) + eksāmena balles * svars(%) = 

     55 * 0.5 + 70 * 0.5 = 62,5 = 63 balles = 6 

 

 

 

 

 

 

Šo norādi pasniedzējs saľem, aizpildot darbuzľēmuma līgumu. 
 

Dr.oec. K.Kants 

Prorektors studiju darbā 

 

 

Nr. Vārds, uzvārds Novērtējums Eksaminētāja 

paraksts Kontrold. Kontrold. Eksāmens Kopējā 

  Nov/% Nov/% Nov/% Nov/%  

1. Jānis Bērziľš 5 (55) 6 (60) 7 (70) 6 (64)  
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3.pielikums 

 

Līgums par nodrošinājumu studējošiem turpināt studijas programmas 

likvidācijas gadījumā 
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4.pielikums 

Pārbaudījumu nosacījumi 
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APSTIPRINĀTS 

RSEBAA Senāta sēdē 26.06.2000. 

(ar grozījumiem) 21.06.2004. 

(ar grozījumiem) 26.06.2006. 

 

 

PĀRBAUDĪJUMU NOSACĪJUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Augstskolā ir divi pārbaudījuma veidi: priekšmeta pārbaudījums un valsts pārbaudījums. 

Priekšmeta pārbaudījums ir kontroldarbs, patstāvīgais darbs un eksāmens. Pārbaudījumos 

studentam jāsniedz atbildes uz jautājumu vai uzdevumu kopumu. 

1.2. Eksāmens ir studējošo zināšanu, prasmju un iemaľu rakstisks pārbaudes veids. Eksāmens 

skaitās nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaľas tiek novērtētas ne zemāk par 4 ballēm. 

1.3. Pārbaudījumu veids tiek noteikts studiju programmā, pārbaudījuma formu nosaka atbilstošā 

katedra un to norāda studiju priekšmeta programmā. 

1.4. Kontroldarba laiku vai patstāvīgā darba nodošanas termiľu nosaka mācībspēks, bet eksāmena 

laiku nosaka metodiķe, iekļaujot to grafikā. 

1.5. Pārbaudījumu vada un vērtē studiju kursa mācībspēks vai cits katedras norīkots mācībspēks. 

1.6. Studējošie, kuri norādītajā laikā nenokārto pārbaudījumu vai nav ieguvuši pozitīvu vērtējumu 

vai vēlas uzlabot vērtējumu, saľem pie metodiķes norīkojumu uz pārbaudījumu, iepriekš 

samaksājot  noteikto maksu atkarībā no pārbaudījuma veida un vienojoties ar mācībspēku par 

atkārtota pārbaudījuma laiku. 

 

2. Studējošā tiesības un pienākumi 

 

2.1. Studējošā tiesības: 

2.1.1 pirms pārbaudījuma noteiktā laikā saľemt bezmaksas mācībspēka konsultāciju; 

2.1.2. lūgt papildus konsultāciju, par ko iemaksā noteikto pakalpojuma maksu; 

2.1.3. izmantot pārbaudījumā mācībspēka noteiktos palīglīdzekļus; 

2.1.4. nedēļas laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziľošanas apstrīdēt mācībspēka vērtējumu; 

2.1.5. ne vairāk kā divas reizes kārtot pārbaudījumu bez komisijas, lai saľemtu pozitīvu vērtējumu. 

Atkārtota pārbaudījuma laiku nosaka katedra; 

2.2. lūgt saľemt bezmaksas norīkojumu: 

2.2.1. uzrādot slimības lapu ne vēlāk ka pusgada laikā no slimības lapas noslēgšanas datuma; 

2.2.2. pirms noteiktā pārbaudījuma uzrakstot iesniegumu, kurā uzrādīts objektīvs iemesls 

(piemēram darba komandējums) un iesniedzot komandējuma lapu.; 

2.3. rakstiski lūgt atļaut atkārtoti noklausīties studiju kursu; 

2.4. Studējošā pienākumi: 

2.4.1. ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā; 

2.4.2. atkārtota pārbaudījuma kārtošanai vismaz dienu iepriekš pieteikt norīkojumu un saľemt  to no 

studiju metodiķa; 

2.4.3. ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš vienoties ar mācībspēku (katedras vadītāju) par atkārtotā 

pārbaudījuma laiku; 
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2.4.4. iemaksāt noteikto maksu par atkārtotu pārbaudījumu pirms pārbaudījuma datuma, atkārtotu 

studiju priekšmeta noklausīšanos vai cita veida studiju papildus pakalpojumu. 

 

 

3. Mācībspēka pienākumi un tiesības 

 

3.1. Mācībspēka pienākumi: 

3.1.1. Mācībspēkam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējošos par attiecīgā mācību priekšmeta 

saturu, apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu skaitu, nodošanas 

termiľiem, vērtējuma kritērijiem, noformēšanas prasībām, literatūru. Studējošam ir jāzina attiecīgā 

darba vērtējuma īpatsvars, lai saľemtu galīgo vērtējumu pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas. 

3.1.2. pirms atļaut studējošam kārtot pārbaudījumu, saľemt no metodiķa pārbaudījuma lapu vai no 

studējoša viľam izsniegto norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu; 

3.2. ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc rakstiska pārbaudījuma iesniegt metodiķim materiālus par 

pārbaudījuma rezultātiem. 

3.3.   Mācībspēka tiesības: 

3.3.1. neatļaut kārtot pārbaudījumu studējošam, kurš nav izpildījis visus noteiktos kontroldarbus un 

patstāvīgos darbus. Šajā gadījumā pārbaudījuma lapā mācībspēks ieraksta ―nepielaist‖; 

3.3.2. uzdot studējošam papildus jautājumus, lai noteiktu atbilstošu vērtējuma balli; 

3.3.3. pārtraukt pārbaudījumu un ierakstīt ―neieskaitīts‖, ja students izmantojis neatļautus 

palīgmateriālus un līdzekļus; 

3.3.4. nevērtēt pārbaudījuma darbu, ja konstatēts plaģiātisms; 

3.3.5. noteikt studējošam atkārtotu pārbaudījuma laiku; 

3.3.6. neatļaut studējošam kārtot bezmaksas pārbaudījumu pēc noteikta laika, ja studējošais nav 

savlaicīgi uzrakstījis iesniegumu par pārbaudījuma pārcelšanu. 

 

4. Kursa darbu aizstāvēšana 

 

4.1. Kursa darba aizstāvēšanai katedras vadītājs ar savu rīkojumu apstiprina komisiju. 

4.2. Par katru kursa darbu tā vadītājs sagatavo atsauksmi, novērtējot darba tēmas aktualitāti, darba 

struktūru, darba satura atbilstību izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, darba noformēšanas 

kvalitāti, darba raksturu: vai tas ir radošs vai aprakstošs, darbā izmantoto teorētisko atziľu 

pietiekamību, secinājumu un priekšlikumu pamatotību, konstatējot, vai izvirzītais mērķis ir 

sasniegts. 

4.3. Lai studējošā zināšanas varētu labāk novērtēt, studējošam kursa darba tekstā lietderīgi akcentēt 

savu devumu, lēmumu, norādot, ka tās ir autora domas, autora ierosinājumi, viľa aprēķini, viľa 

ierosinātie pasākumi, priekšlikumi.  

4.4. Aizstāvot kursa darbu, studējošam jāsagatavo prezentāciju ar tehnisko līdzekļu palīdzību līdz 5 

minūtēm garu, kurā jāpamato tēmas aktualitāte, jādefinē darba mērķis un uzdevumi, jāinformē, kādi 

pētījumi ir veikti un kādi ir pētījuma galvenie secinājumi un autora priekšlikumi.  

 

5. Studiju nobeiguma darba (kvalifikācijas darba, diplomdarba, bakalaura vai maģistra darba) 

aizstāvēšanas kārtība 

 

5.1. Studējošam, kurš ir sekmīgi izpildījis studiju programmu, nokārtojis pārbaudījumus un 

ieskaites visos studiju plānā paredzētajos priekšmetos un savācis nepieciešamo kredītpunktu skaitu, 

ar rektora pavēli atļauj aizstāvēt studiju nobeiguma darbu (1. līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības kvalifikācijas darbu, 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības diplomdarbu, bakalaura 

vai maģistra darbu). 
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5.2. Studiju nobeiguma darbu aizstāvēšanai ar rektora rīkojumu apstiprina valsts pārbaudījumu 

komisijas sastāvu, kas ir ne mazāk kā 5 (pieci) speciālisti, no kuriem viens ir komisijas 

priekšsēdētājs. Par priekšsēdētāju uzaicina augstas kvalifikācijas speciālistu no citas augstskolas vai 

praktiķi. Priekšsēdētājs vada komisijas darbu, bet viľa prombūtnes gadījumā šo pienākumu veic 

kāds no komisijas locekļiem, kuru ir pilnvarojis priekšsēdētājs.  

5.3. Studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas process tiek protokolēts un apstiprināts ar valsts 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāres parakstiem. 

5.3.1. Darbu aizstāv atklātā sēdē, kurā var tikt uzaicināti piedalīties zinātniskie vadītāji un 

recenzenti. 

5.3.2. Darba aizstāvēšanā studējošais sniedz ziľojuma prezentāciju (7 – 8 min.), kurā lakoniski 

pamato izvēlētās tēmas aktualitāti, raksturo darba nozīmi, darba mērķi, risināmos uzdevumus un 

struktūru, akcentē secinājumus un autora dotos konkrētos priekšlikumus. 

5.3.3.  Darba aizstāvēšanas laikā studējošam jāizmanto sagatavoto prezentācijas materiālu ar 

mūsdienu tehnisko līdzekļu nodrošinājumu. 

5.3.4.  Darba apspriešana sākas ar recenzijas nolasīšanu. Studējošam jāatbild uz recenzenta 

jautājumiem, jāaizstāv savi darbā izdarītie secinājumi un priekšlikumi. Autoram ir tiesības izteikt 

savas domas par recenziju, nepiekrist recenzentam, argumentējot savu viedokli. 

5.3.5. Darba aizstāvēšana turpinās ar valsts pārbaudījumu komisijas locekļu un klātesošo 

uzdotajiem jautājumiem par darba tēmu. 

5.3.6. Darbu vērtēšanu veic vadoties no tādiem rādītājiem kā – problēmas definīcija (mērķis un 

uzdevumi), analīzes pētījuma kvalitāte, secinājumi un rekomendācijas, prezentācija, atbildes uz 

jautājumiem, darba noformējums un kopējais novērtējums. 

5.3.7. Darba vērtēšana notiek valsts pārbaudījumu komisijas slēgtā sēdē.  

5.4. Diplomdarbs tiek vērtēts kā sekmīgi aizstāvēts, ja komisija to novērtējusi vismaz ar 5 (piecām) 

ballēm, maģistra darbs - vismaz ar 6 (sešām) ballēm, vadoties no 10 ballu sistēmas. 

5.5. Galīgo lēmumu komisija pieľem ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot. Ja komisijas 

locekļu domas dalās, tad izšķirošais ir priekšsēdētāja vērtējums. 

5.6. Pēc sekmīgas studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas valsts pārbaudījumu komisija ar savu 

lēmumu piešķir attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. 

5.7. Pārbaudījuma komisijas lēmumu ieraksta protokolā, studējošā studiju kartē un studiju 

nobeiguma darba pēdējā lappusē. 
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5.pielikums 

Maģistra diploma un pielikuma paraugs 
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HUMANITĀRO ZINĀTĽU MAĢISTRA 

DIPLOMS 

 
 

Sērija PD E 

Nr. 0371 

 

hologramma 
Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 

20__.gada ___.jūnija lēmumu 

Nr.__ 
 

 

 

 

 

Alise Bērziľa 
personas kods 030386-10124 

 

ieguvusi 
 

 

HUMANITĀRO ZINĀTĽU  

MAĢISTRA GRĀDU 
audiovizuālajā mākslā 

 

 

 

 

        Z.v. 

      Rektore                                                              Irina Senľikova 

 

      Valsts pārbaudījuma  

      komisijas priekšsēdētājs                              Andris Lielais 

 

Rīgā 

20__.gada ___. jūnijā 

Reģistrācijas Nr._ _ _ _ 
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DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam PD E Nr. 0371) 

1. ZIĽAS PAR AKADĒMISKĀ GRĀDA IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Alise 

1.2. Uzvārds: Bērziņa 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 03.03.1986 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 030386-10124 

2. ZIĽAS PAR AKADĒMISKO GRĀDU: 

2.1. Grāda nosaukums: 

  Humanitāro zinātņu maģistrs audiovizuālajā mākslā 

2.2.Galvenās studiju jomas grāda iegūšanai: 

Audiovizuālie darbi, audiovizuālās tehnoloģijas, radošās industrijas  

specifika, menedžments, mārketings, uzņēmējdarbība   

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), 

Latvijas valsts beztermiņa akreditēta (28.04.2000), 

juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Mācību valodas un eksaminācijas valodas: Latviešu, angļu, krievu 

3. ZIĽAS PAR AKDĒMISKĀ GRĀDA LĪMENI: 

3.1. Akadēmiskā grāda līmenis: 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds 
 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2.5 gadu pilna laika studijas no 2008.gada 15.septembra līdz 2010.gada 

21.decembrim, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti 
 

3.3. Uzľemšanas prasības: 

Bakalaura grāds 
 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: 

Pilna laika studijas  

4.2. Programmas prasības: 

apgūt plaša profila tehnisko un akadēmisko izglītību audiovizuālās mākslas un 

to saistītās jaunās tehnoloģijas jomā, kam ir pastiprinātu kino un jauno mediju 

novirziens, televīzijas un kino producēšanas jomas teorētiskās un 

metodoloģiskās zināšanas un prasmes, uzņēmējdarbības joma kreatīvajās 

industrijās; 

apgūt zināšanas un prasmes stratēģiski un analītiski formulēt profesionālus 

aspektus un nozares problēmas, patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus; 

apgūt prasmi informācijas iegūšanā, apstrādāšanā, un izmantošanā; 

apgūt audiovizuālos tehnoloģiju pielietošanu praktiskajā darbībā; 
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apgūt prasmi plānot, izstrādāt un īstenot audiovizuālus projektus savā 

profesionālajā jomā; 

apgūt menedžmenta, mārketinga un personālvadības prasmes; 

apgūt audiovizuālo darbu distribūcijas prasmi; 

apgūt radošā darba pamatiemaņas, t.sk. režijā, filmēšanā un audiovizuālo 

darbu montāžā, skaņas dizainā; 

apgūt radošo darbu analīzes un kritikas iemaņas; 

veikt zinātniski pētniecisko darbību kino un jauno mediju jomā; 

izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu 20 Latvijas kredītpunktu (30 ECTS 

kredītpunktu) apjomā. 
 

 

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

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Latvijas 

kredītpunkti 

ECTS 

kredītpunkti  

Novērtējums Balles 

Kino Vēsture 3 4.5   

Fotogrāfijas Māksla 4 6   

Scenārija Māksla 4 6   

Reţijas māksla 5 7.5   

Dokumentālais Kino 2 3   

Skaľas Dizains 3 4.5   

Kinooperatora un Operatora 

Inscinētāja Māksla 

4 6 

 
 

Kino un Jauno Mediju Montāţas 

Māksla un Filoloģija 

4 6 

 
 

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Fotogrāfijas Vēsture 2 3   

Kino Narratoloģija 3 4.5   

Aktiermeistarība 2 3   

Interaktīvie 2D un 3D 3 4.5   

Jauno Mediju Tehnoloģija un 

Integrācija 

2 3 
  

Animācija 3 4.5   

Stratēģiskā Vadzinība Masu Medijos  2 3   

Masu Mediju Starptautiska 

Uzľēmējdarbība  

3 4.5 
  

Masu Mediju Ekonomika un 

Menedţments  

3 4.5 
  

Kino Tiesiskie, Morālie un 

Psiholoģiskie aspekti  

2 3 
  

Kino un Jauno Mediju Izplatīšanas 

Stratēģijas  

2 2 
  

C DAĻA (BRĪVA IZVĒLE) 

Kino Kritika 2          3   

Datorgrafika un Dizains 2 3   

Līderība un Organizācijas Uzvedība 

Masu Medijos 

2 3 
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Pētniecības Metodes 2 3   

Audiovizuālās Mediju Mākslas 

Dramatiskā uzbūve 

2 3 
  

GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maģistra darba izstrāde un 

aizstāvēšana 

12  18   

Maģistra darba nosaukums:  

 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

ļoti augsts 
10 Izcili   

9 Teicami   

augsts 
8 Ļoti labi   

7 Labi  

vidējs 

6 Gandrīz labi  

5 Viduvēji  

4 Gandrīz viduvēji  

zems 3-1 Negatīvs vērtējums  
   

  

5. ZIĽAS PAR AKADĒMISKO GRĀDU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

  Tiesības studēt doktorantūrā  
 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Sīkāka informācija: 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD E Nr.0371. 

  Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).  

  RSEBAA augstākās izglītības humanitāro zinātņu maģistra studiju programma 

“Audiovizuālā mediju māksla” ir akreditēta no dd/mm/gggg līdz dd/mm/gggg. 
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RSEBAA ir starptautiski akreditēta Centrālās un Austrumeiropas 

Menedžmenta attīstības asociācijā (CEEMAN) 2001.gada septembrī. 

 

RSEBAA ir Solfordas Universitātes (Lielbritānija) mācību-metodiskais 

centrs Latvijā. 

  Papildinājums punktam 4.4. 

 kvalifikācijas ieguvēja svērto vidējo atzīmi rēķina kā: 

aw=sum(a*f)/sum(f), kur: 

 aw-svērtā vidējā atzīme, 

 a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, 

 f- šā kursa apjoms kredītpunktos.  

 

  Papildinājums punktam 4.5. 

kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji: 

izpildītas visas studiju programmas prasības. 

6.2.  Papildinformācijas avoti: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

 Meža ielā 3,  Rīgā, LV-1048, Latvijā, 

 tālr. +371-67500251, fakss 371-67500252,  

 E-pasts: rsebaa@rsebaa.lv, mājas lapa: www.rsebaa.lv 

 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Daugavpils filiāle, 

 Mihoelsa ielā 47, Daugavpilī, LV-5403, Latvijā, 

 tālr. +371-54 22681, fakss 371-54 22681,  

E-pasts: rsebaa@rsebaa-d.lv, mājas lapa: www.rsebaa-d.lv 
 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

  Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, 
  tālr. +371-67225155, fakss: +371-67221006 ,  

E-pasts: ieva@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv. 
 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: dd.mm.gggg 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________(I.Senņikova) 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:    RSEBAA rektore 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 
 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

  skat. pielikumā.  

mailto:rsebaa@rsebaa.lv
http://www.rsebaa.lv/
mailto:rsebaa@rsebaa-d.lv
http://www.rsebaa-d.lv/
mailto:ieva@aic.lv
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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6.pielikums 

Studiju programmas sadarbības līgumi 
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7.pielikums 

RISEBA Senāta sēdes protokols 
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8.pielikums 

RISEBA Reģistrācijas apliecība 
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9.pielikums 

RISEBA akreditācijas apliecība 
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10.pielikums 

Studiju programmas licence 
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11.pielikums 

 

Studiju programmas pasniedzēju CV 

 

 

Āboliľa D. 

Ceplītis A. 

Čirjevskis A. 

Deinats J. 

Duks V. 

Freimane L. 

Garančs J. 

Gibermann V. 

Gūtmanis N. 

Hentz M. A. 

Holsts J. E. 

Holšteins J. 

Klaisers R. 

Kozlinskis V. 

Krēmers L. 

Lindemanis A.  

Liniľa M. 

Matule G. 

Pitruka I.  

Piusa L. 

Poļiščuka G. 

Redlihs J. 

Seľnikova I. 

Silverman D. 

Uzulniece A. 

Vīka I. 

Vīra R. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Deinats Jānis 

Adrese 
Zemgales iela 21 – 26, Olaine, LV2114 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29560040 

E-pasts deinats@fotocentrs.lv 

Dzimšanas datums 1961.g 12.jūnijs 

Darba pieredze 

 
Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

 

 
1997 – līdz šim brīdim 

 

Fotogrāfs 

 

Fotodarbu veidošana teātra jomā un Latvijas periodikai 

 

Apvienība „Fotocentrs‖ 

Laika periods 

 

Profesija vai ieľemamais amats 

 

Galvenie pienākumi 

1994 – līdz šim brīdim 

 

Neatkarīgs fotogrāfs 

 

Fotodarbu veidošana periodikai, mākslas grāmatās un katalogos 

Laika periods 1992 - 1994 

Profesija vai ieľemamais amats fotogrāfs 

Galvenie pienākumi Fotodarbu veidošana ţurnālam 

Darba vietas nosaukums Ţurnāls „Parks‖ 

Laika periods 1989 - 1992 

Profesija vai ieľemamais amats 

 
Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums  

Aktieris 

 

Darbs teātra izrādēs 

 

Neatkarīgais teātris „Kabata‖ 

  

Laika periods 1984 - 1992 

Profesija vai ieľemamais amats 

 
Galvenie pienākumi  

 Aktieris 

 

Darbs teātra izrādēs 

Darba vietas nosaukums Teātris – studija Nr.8 

Laika periods 1982 - 1982 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Aktieris 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Specializācijas jomas Fotogrāfs 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  1. S

apratne 

2. R

unāšana 

3. R

akstīšana 

– angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

  

Papildu informācija 
 

Izstāţu darbība 

 

2009  Izstāde „Paliek II‖ Rīgas Mākslas Telpā,Latvija                                                                                                  

2003    Izstāde „Cilvēki muzejā‖. Valsts Mākslas muzejs, Rīga, 

Latvija 

2002  Izstāde ―Laikmeta liecinieki. LMS mākslas darbu kolekcija. 

Glezniecība.‖ Fotodokumentu sadaļa.Valsts Mākslas muzejs, Rīga, 

Latvija 

1998    „Aija zīmē.Aija z.īmē‖. Galerija „ČIRIS‖, Rīga, Latvija 

1996  ―Aizmirstas lietas‖ galerijā ―Fotostudija I‖, Bostona, ASV 

1990 Izstāde – akcija „Maigās svārstības‖. Foto dokumentācija. 

Izstāţu zāle „Latvija‖, Rīga, Latvija 

Fotogrāfijas un reprodukcijas vairāk nekā 20 grāmatās un 

katalogos t. sk. 

Jānis Mitrēvics glezno Purvīti. Valsts Mākslas muzejs. Katalogs, 

Rīga, 1997 

Laikmeta liecinieki. LMS mākslas darbu kolekcija. Glezniecība. 

LMS, Rīga, 2002 

AIJA.  Blankenfelds, Rīga, 2007 

Jānis Mitrēvics. Izstāde Valsts Nacionālās mākslas muzejā. 

Katalogs. Rīga, 2007 

Katrīna Neiburga. Personīga izstāde. RĪGAS MĀKSLAS TELPA. 

Katalogs, plakāts. Rīgā, 2008 

 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

18.01.2010. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Garančs Jānis 

Adrese  

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1973 

Darba pieredze  

  

Laika periods Augusts, 2006 – februāris 2008 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi EU pētniecības projekts „LIVE‖ (www.ist-live.org) 

Darba vietas nosaukums Attēla tehnoloģiju institūts (Institute of Imaging Technologies), 

Ķelnes lietišķo zinātľu augstskola 

Laika periods Jūnijs, 2001 – marts, 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais asistents, 1/8 slodzes 

Darba vietas nosaukums Ķelnes lietišķo zinātľu augstskola 

Laika periods Novembris, 1996 – marts 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks – konsultants, ¼ slodzes 

Galvenie pienākumi Darbs radošās pētniecības grupā pie projekta „Nākotnes TV – 

media-on-demand sistēma‖ 

Darba vietas nosaukums Ericsson Media Lab, Stokholma 

Laika periods Jūnijs, 1994 – marts, 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Reklāmas klipu reţisors, apmācību vadītājs 

Darba vietas nosaukums Reklāmas aģentūra „Silikons‖ 

Profesionālās aktivitātes  

Laika periods 2008 - pašlaik 

Galvenie pienākumi multimediju izglītības maģistra programmas izveidošanā 

Darba vietas nosaukums Liepājas augstskola 

Laika periods 1997 - pašlaik 

Galvenie pienākumi Serveru kopas X-i.NET uzturēšana starptautiskiem, 

eksperimentāliem Interneta projektiem un vēstuļkopām 

Laika periods 2000 

Galvenie pienākumi Līdzdibinātājs  

Darba vietas nosaukums Rīgas mediju kultūras centrs RIXC 

Laika periods 1996 

http://www.ist-live.org/
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Profesija vai ieľemamais amats Līdzdibinātājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas elektroniskā mākslas un mediju laboratorija (E-Lab) 

Izglītība  

Laika periods 2000 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Audiovizuālo mediju mākslas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Ķelnes Mediju mākslas augstskola (KHM) 

Laika periods 1999 - 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vizuālās komunikācijas nodaļa (Maģistratūras programma, 1 

semestris) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Hamburgas mākslas augstskola (HfbK) 

Laika periods 1995 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Video- un datormediju nodaļa (viesstudents) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Karaliskā mākslas augstskola (KKH), Stokholma 

Laika periods 1992 - 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Glezniecības nodaļa (Bakalaura grāds 1997) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas māksla akadēmija 

Specializācijas jomas Zinātniskais darbs mēdiju jomā 

 

Prasmes 

 

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  4. S

apratne 

5. R

unāšana 

6. R

akstīšana 

– angļu valoda  teicami teicami ļoti labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs  

 

 

Aktualizēts: 

 

1995 - 2008 piedalījies ap 50 starptautiskās mākslas un kultūras 

konferencēs un simpozijos ar priekšlasījumiem vai kā darba 

grupu (workshop) vadītājs - gan individuāli, gan kā Latvijas (E-

Lab un RIXC) pārstāvis. Latvijā sniedzis lekcijas: Jaunā 

Akadēmija (2002 un 2003), Baltic International Summer School 

2007. 

 

 

20.03.2009. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Holšteins Jānis 

Adrese Pilskalna iela 14, Baldone, LV 2125, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 29451848 

E-pasts janis.holsteins@inbox.lv 

Dzimšanas datums    02.08.1958. 

Darba pieredze  

Laika periods no 2009 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālās komunikācijas katedras vadītāja p.i., studiju programmas 

direktors, lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

Laika periods 2008-2009 

Profesija vai ieľemamais amats Audiovizuālās studiju programmas direktors, docētājs 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

Laika periods 2004-2007 

Profesija vai ieľemamais amats ģenerāldirektors 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 2003-2004 

Profesija vai ieľemamais amats Programmu direktora vietnieks 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 2001-2003 

Profesija vai ieľemamais amats Producēšanas direktors 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 1999-2001 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais reţisors 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 1996-1999 

Profesija vai ieľemamais amats Kultūras programmu daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

Laika periods 1987-1996 

Profesija vai ieľemamais amats dibinātājs, reţisors, t.sk. (no1994.līdz1995.)direktors 

Darba vietas nosaukums SIA „Neatkarīgais teātris „Kabata‖‖ 

Laika periods 1978-1989 
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Profesija vai ieľemamais amats apgaismotājs, vēlāk -  reţisora palīgs un reţisora asistents 

Darba vietas nosaukums VB SIA „Latvijas Televīzija‖ 

 

 

Izglītība 

 

Laika periods no 2008 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

mācības  maģistratūrā Uzľēmējdarbības vadības fakultātē,  

piešķiramais grāds – Uzľēmumu un iestāţu vadītājs 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Biznesa augstskola „Turība‖ 

Laika periods 1984-1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts augstākās izglītības diploms ar izcilību, 

kvalifikācija – dramatisko teātru reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts Konservatorija  

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Papildus izglītība, kursi 

Laika periods 

                         Kursu nosaukums      

 

 

1976 

 

Atestāts par vidējo izglītību 

 

 

Rīgas 49. vidusskola 

 

 

2007 
Triviuma apmācību kurss„Argumentācijas māksla‖ 

2006  
Organizāciju konsultāciju centra „Personālvadības un komunikāciju 

„ apmācību programma 

Komercizglītības centra apmācību  kurss „Decision Base‖ 

Triviuma apmācību kurss „Laterāla  

domāšana‖ 

2005 
Triviuma apmācību kursus„Stratēģija   

un taktika (spēļu teorija)‖ 

PricewaterhouseCoopers kurss „Grāmatvedība ar finanšu uzskaiti 

nesaistītiem vadītājiem‖ 

2004 
AC Advice Consulting kurss „ISO 9001:2000 and quality 

management‖ 

2003 
Latvijas Televīzijas apmācību nodaļas seminārs ―Saskarsmes 

psiholoģija‖ 

2002 
Holandes Mēdiju akadēmijas Stratēģiskā menedţmenta konference 

Holandes Mēdiju akadēmijas Kreatīvās domāšanas kurss 

Holandes Mēdiju akadēmijas Pedagoģiskās metodikas kurss 

Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorijas kurss ―Antropoloģija 

un marketings‖ 

2001 

divas Holandes Mēdiju akadēmijas Stratēģiskā menedţmenta 

konferences 

―Scopus Network Tehnologies‖ seminārs par digitālās apraides 

iespējām 
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Dzimtā valoda 

Citas valodas 

                            Pašnovērtējums 

                                            krievu 

                                             angļu 

 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

               (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

        Piedalīšanās mediju eksperta 

                                              lomā 

 

                        

 

 

 

 

Pētījuma līdzautors 

 

 

 

                  Papildus informācija 

 

 

 

 

                                  Aktualizēts: 

1999 

 Baltijas Mediju Centra TV  Menedţmenta un Producēšanas 

augstākā līmeľa kursi Dānijā  (Bornholmā) 

1998 

 Latvijas Valsts Universitātes projektu vadītāju kursi „Praktiskā 

projektu vadīšana‖, 

1996 

 Baltijas Mediju Centra TV  Menedţmenta un Producēšanas kursi 

Dānijā (Bornholmā) 

 

 

latviešu 

 

7. S

apratne 

8. R

unāšana 

9. R

akstīšana 

teicami teicami labi 

labi gandrīz labi gandrīz labi 

 

 

 

 

 

2010. 

Piedalīšanās NRTP izveidotā darba grupā jauna sabiedriskā medija 

koncepta izstrādei Latvijā 

 

2008. 

 NRTP starptautisks seminārs – diskusija „Kā attīstīsies 

elektronisko mediju nozare nākotnē?‖. 

 

Kopīgi ar starptautisku autoru kolektīvu Starptautiskā Mediju 

institūta un Eiropas Padomes pētījums „ The role of Public Service 

Media for Widening Individual Participation in European 

Demokracy‖ 

no 2009 – 

biedrības „Mūsu Baldone‖ valdes priekšsēdētājs 

2004 -2007 

Latvijas raidorganizāciju asociācijas priekšsēdētāja vietnieks 

 
20.01.2010. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Randals Klaisers 

Adrese RK Production Inc., Hollywood, CA, USA 

Tālrunis on file 

with agent 

  

E-pasts AGENT:Brad Rosenfeld Paul Weitzman 

Preferred Artists 16633 Ventura Blvd, Suite 1421 Encino, 

CA 91436(818) 990-0305 

Dzimšanas datums    20.06.1946. 

Darba pieredze  

Laika periods no 1974 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Starptautiska mēroga kinoreţisors 

Darba vietas nosaukums RK Production Inc., Hollywood, CA, USA 

Laika periods no 1986 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

ASV Reţisoru Ģildes prezidija pastāvīgais loceklis 

Darba vietas nosaukums DGA, 7920 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 

90046. Los Angeles 

Laika periods 2004 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Direktors 

Darba vietas nosaukums Speciālie Ciparu Tehnoloģijas Projekti 

DGA, 7920 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 

90046. Los Angeles 

Laika periods 1986-šobrīd 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Lektors 

Darba vietas nosaukums Dienvidkalifornijas Universitāte 

University Park, SCA 465 Los Angeles, CA, USA 

Izglītība  

Laika periods no 1970 - 1973 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrs Kino Reţijā, (M.F.A.) 
 



© RISEBA 2010                                         augstākās izglītības maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 
 

157 

 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Kino un Televīzijas Nodaļa. Dienvidkalifornijas Universitāte 

University Park, SCA 465 Los Angeles, CA, USA 

Laika periods 1966 - 1970 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs Kino Raţošanā (B.F.A.) 

Izglītības iestādes 

nosaukums un veids 

Kino un Televīzijas Nodaļa. Dienvidkalifornijas Universitāte 

University Park, SCA 465 Los Angeles, CA, USA 

 

Dzimtā valoda 

Citas valodas 

                  
                                            

franču 
                                             

angļu 
 

Kinodarbi 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskās Publikācijas 

 

 

 

angļu 

 

10. S

apratne 

11. R

unāšana 

12. R

akstīšana 

teicami labi labi 

teicami eicami teicami 

 

 

 

Peege (1972) · Zēns Plastikā (1976) · Smērviela (1978), Zilā 

Lagūna (1980) · Vasaras Mīļākie (1982) · Grandview (1983), 

Baltais Ilknis(1991) · Medus, es uzspridzināja kazlēnu (1992) 

·Ir Mans puse (1996) · Ēnas šaubas (1998), Lidojums ar 

Navigatoru (1986) · Big Top Pee-maziľais (1988) · Dari To 

Pareizi (1989) 

 

Sarkangalvīte (2004) · Mīlestības Upuris (2005) 

Saruna ar Randalu Klaiseru 

(Fulle Circle ţurnāls, 2010) 

Ērti sastindzis (Cinemaqueer ţurnāls, 2009) 

Little-Pazīstams "Peege",  Nominēts Nacionālajam Kino 

Kongressam (SEND2PRESS Newswire 2009) 

Vadīšana 3D (direktora priekšsēdētājs, 1998) 
Vēršot uz šodienas internetu (1998) 
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Europass 

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Leonids Krēmers 

Personas kods 060253 – 11815 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese  Prūšu iela 24/6 - 4. LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7264218 Mobilais tālrunis 2 9 524932 

Fakss 7500252 

E-pasts kremers@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums 1953.gada 06.februarī 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2004 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats studiju programmas ―Elektroniska komercija‖ direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 1999-2004 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 2001–2002 

Profesija vai ieľemamais amats IT projektu vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA ―Magnet Enterprises‖ 

Laika periods 2000-2003 

Profesija vai ieľemamais amats BKI reklāmas aģentūra vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts (BKI) 

Laika periods 1999-2002 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 1998-2004 

Profesija vai ieľemamais amats studiju proekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  ― Datorgrafikas studija ‖, SIA ― Bilance Serviss ‖ 
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Laika periods 1997-1998 

Profesija vai ieľemamais amats proekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA ―RD-computer‖ 

Laika periods 1992-1997 

Profesija vai ieľemamais amats komercdirektors 

Darba vietas nosaukums  SIA ― Interna ‖ 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieľemamais amats kursa ― Personālā datora izmantošana ekonomiskiem aprēķiniem ‖ 

pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  40 vidusskola 

Laika periods 1979-1992 

Profesija vai ieľemamais amats 1990-1992 – ASP nodaļas vadītājs 

 1987 – sektora vadītājs, ESM serviss 

 1984 – vadošais inţenieris 

 1982 – ESM priekšnieks 

 1980 – vecākais inţenieris 

 1979 – inţenieris 

Darba vietas nosaukums  RA ― Radiotehnika ‖, Konstruktoru  birojs ― Orbita ‖ 

Laika periods 1975 -1979 

Profesija vai ieľemamais amats fizikas un elektrotehnikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 35 vidusskola 

Izglītība  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.    

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Transporta un sakaru institūts, pilna laika 

Laika periods 2002 – 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Transporta un sakaru institūts,  nepilna laika  

Laika periods 1985 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / ESM, operatīvas sistēmas un programēšana 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Valsts universitātes vadītāju un tautas saimniecības speciālistu 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / specialitāte – ESM ― Nairi-4 ‖ iekārtas 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Erevānas ZPC ―Algoritms ‖, 
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Laika periods 1970-1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms /  Inţenieris-elektriķis 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Politehniskajs Institūts, diena 

  

  

  

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  13. Sa

pratne 

14. Run

āšana 

15. R

akstīšana 

–   ļoti 

labi 

labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi v

ā

j

i 

Latviešu  *    *   *  

Angļu   *    *   * 

  

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

  

 

 

 

 

 

 

Леонид Кремер, Ольга Ремез, «Компьютерная графика». Альбом 

ускоренного обучения. Издательство БРИ, Рига, 2002 г. 
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Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

2006. gada 23.-24. februārī, Rīgā, Transporta un sakaru institūts (TSI). 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Mūsdienu izglītības problēmas».  

Studiju disciplīnu integrācija programmā «Elektroniskā komercija». 
«Programma un tēzes», Rīga 2006. TSI. 
 
2005. gada 24. februārī, Rīgā, TSI. 

Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Izglītības problēmas mūsdieinu apstākļos». 

Dažas studentu uzmanības aktivizācijas mētodes «Elektroniskas 
komercijas» kursa nodarbībās.  «Programma un tēzes», Rīga 2005. 
TSI.  

 
2004. gada 18 decembrī, Rīgā, TSI. 

Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 
tehnoloģija – solis nākotnē» Идентификация критериев требований к 
программному обеспечению при разработке информационно-
образовательной среды  ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. 
TSI. 

 
2004. gada 22.–23. aprīlī, Rīgā, TSI  

Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 
tehnoloģija – solis nākotnē» 

Управление требованиями к программному обеспечению при 
разработке информационно-образовательной среды ИТС. 
«Programma un tēzes», Rīga 2004. TSI 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Matule Guna  

Adrese Zaubes 1, LV- 1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 29409252 

E-pasts gunamatule@inbox.lv 

Dzimšanas datums    17.06.1955. 

Darba pieredze 

Laika periods 

   Profesija vai ieľemamais amats 

               Darba vietas nosaukums 

 

2008. 

Docente 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2003- 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

Laika periods 2005-2007 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas „Uzľēmējdarbības vadība‖ direktore 

Darba vietas nosaukums SPPA 

Laika periods 2000-2006 

Profesija vai ieľemamais amats izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums SIA „Līguna‖ 

Laika periods 1994- 

Profesija vai ieľemamais amats komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums Valsts valodas pārbaude 

Laika periods 2004-2005 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Biznesa skola „Nimfa‖ 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Juridiskā koledţa 

Laika periods 1995-1998 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1991-1999 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1978-1990 

Profesija vai ieľemamais amats zinātniskā līdzstrādniece 
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Darba vietas nosaukums Izglītības Ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts 

 

 

Izglītība  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts sociālo zinātľu doktora grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1985-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts Sociālo zinātľu kandidāta grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Minskas Universitāte, aspirantūra 

Laika periods 1973-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirta filozofa-pasniedzēja   kvalifikācija, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Franču licejs 

Papildus izglītība, kursi 

 

 
    2005. IM Sertifikāts Valsts valodas pārbaudē (pēc kursu pabeigšanas) 

2003.  LU, Sertifikāts, Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse 

   1999-2000   B/A „Turība‖, „Mazā uzņēmuma vadītājs” 

 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  16. S

apratne 

17. R

unāšana 

18. R

akstīšana 

– krievu  teicami teicami labi 

franču  labi labi viduvēji 

angļu  Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

Rīga, SPPA, 2006. Eiropas kolokvijs starpkultūru komunikācijā, 

„Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija‖, referāts ―Latviešu valodas 

pozīcijas izpēte multikulturālā vidē‖ un publikācija    
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

 

Aktualizēts: 

Rīga, Juridiskā koledţa, 2006. Docētāju un vieslektoru  konference 

„Aktuālas tiesību, komerczinību un personālvadības problēmas‖, referāts 

„Aiziešanas no darba psiholoģiskie un ētiskie aspekti‖ un publikācija 

 

 

20.03.2009. 

 

  

 

  

 

Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Redlihs Jānis 

Adrese 
Rīga, Meţa iela 3, LV-1048 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts  

Dzimšanas datums 1956.g 15.aprīlī 

Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

 

Darba vietas nosaukums 

 

2010. līdz šim brīdim 

Docētājs 

Akadēmiskais darbs televīzijas operatora, reţisora un montāţista 

specializācijā 

Rīgas Starptautiskā biznesa ekeonomikas un sadministrācijas 

augstskola 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums 

2008 līdz šim brīdim 

Docētājs 

Audiovizuālās mākslas studiju kursa pasniedzējs 

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

Laika periods 2006 - 2008 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors, vadītājs, operators 

Galvenie pienākumi Kultūras programma ―Projekts CILVĒKS‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Autors videofilmām „Komponists Andris Dzenītis‖, ‖Dzejnieks 

Aivars Eipurs‖, „Mākslinieks Gints Gabrāns‖, „Kino 

mākslinieks Jurģis Krāsons ‖ , ‖Operators Aivars Kalniľš ‖ 

Darba vietas nosaukums  

Laika periods 2006 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Autors filmai par mākslas forumu „Baltā nakts‖ Rīgā 

Laika periods 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Autors videofilmām „Gleznotājs Raimonds Līcītis; ‖Horeogrāfe 

Olga Ţitluhina‖, ‖Komponists Juris Ābols‖, ‖Videomāksliniece 

Katrīna Neiburga‖ 

Laika periods 2005 
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Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un video dejas izrādei „TEC-1‖, kopā ar šveiciešu 
horeogrāfi K.Vutrihu 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un video dejas izrādei „Ūdens‖ Rīgas Domes baseinā 

kopā ar horeogrāfi O.Ţitluhinu 

 

Laika periods 

 

2005 

Profesija vai ieľemamais amats Organizators  

Darba vietas nosaukums Videomākslas festivāsa ‖Ūdensgabali 05‖ 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors muzikālajai izrādei „Biļete turp un atpakaļ‖ 

Laika periods 2003 - 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors, vadītājs, operators kultūras programmai „Kūlenis‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors mūzikas un dejas projektam „Akmens čuksti‖ 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors mūzikas un dejas projektam „Es nāku no Gaismas‖ 

Laika periods 2001 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors izrādei A.Ţarī ‖Ibī Karalis‖ 

Darba vietas nosaukums  

Laika periods 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors videodejai ‖Dejas ar Zemi un Ūdeni‖ 

Laika periods 2000-2002 

Profesija vai ieľemamais amats Teātra studijas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Franču licejs 

Laika periods 1998 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors un vadītājs raidījumam „Pārsēšanās‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1998 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Studijas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Neatkarīgais teātris „Kabata‖ 

Laika periods 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors izrādei E.Olbi „Notikums zvēru dārzā‖ 

Darba vietas nosaukums Neatkarīgais teātris „Kabata‖ 

Laika periods 1990 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors TV seriālam A.Niedra „Līduma dūmos‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1986 

Profesija vai ieľemamais amats Reţisors TV uzvedumam Dţ.Selindţers „Franija un Zuijs‖ 

Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

Laika periods 1984 

Profesija vai ieľemamais amats Operators TV uzvedumam N.Dumbadze „Mūţības likums‖ 
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Darba vietas nosaukums VB SIA Latvijas Televīzija 

 

 

 

 

Izglītība  

Laika periods 1984 - 1988 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākā izglītība 

Teātra reţisors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Specializācijas jomas Televīzijas reţisors, operators 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  19. S

apratne 

20. R

unāšana 

21. R

akstīšana 

– angļu valoda  labi gandrīz labi gandrīz labi 

krievu valoda  teicami labi labi 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

20.01.2010. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

  

 Uzvārds / Vārds Uzulniece Anita  

Adrese Matīsa iela 51/53 - 21, LV-1009, Rīga, Latvija 

Tālrunis    67312253; 29187510   

Dzimšanas datums 20.06.1947. 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Radošā darbā ar projektiem 

Darba vietas nosaukums Projekta - kinoforums „Un Vārds tapa filma” vadītāja (1999.-2008.), raksti un recenzijas 
profesionālajā un dienas presē, darbs FIPRESCI un Ekumēnisksjās žūrijās Kannu, 
Berlīnes, Čikāgas, Karlovivaru,  Lokarno, Manheimas, Libekas, Kotbusas un Bratislavas 
kinofestivālos, lekcijas par kino JRT Kinoklubā „Horizonts”, Kinoakadēmijā 

Laika periods  2007. – 2008. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja „Kino garīgas dimensijas‖ 

Darba vietas nosaukums Karitatīvas aprūpes brīvprātīgo darbinieku asociācija 

Laika periods 1994. – 1998.  

Profesija vai ieľemamais amats pētniece 

Darba vietas nosaukums ZA Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļa 

Laika periods 1992. – 1994. 

Profesija vai ieľemamais amats korespondente 

Darba vietas nosaukums „BMMC‖ – laikraksts „Atmoda Atpūtai‖ 

Laika periods 1983. -1989. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākā metodiste, vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Kinonams, Rīgas Kinofikācijas pārvaldes Metodiskais kabinets 

Laika periods 1972. -1982. 

Profesija vai ieľemamais amats   vecākā laborante 

Darba vietas nosaukums   ZA Valodas un literatūras institūta Mākslas teorijas un vēstures sektors  

 

  

Izglītība  

  

Laika periods 1999. – 2001. 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ LELB kristīgais pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 LELB Lutera akadēmija 

Laika periods (1978. -1981.) 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/ Dr. art 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maskavas kinoinstitūta aspirantūra/Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas 

Habilitācijas un promocijas padome 

Laika periods 1965. – 1970. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms/vācu valodas un literatūras pasniedzēja 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas valsts universitāte/Svešvalodu fakultāte 

 

  

Papildus izglītība, kursi  

Laika periods 1998. 

Kursu nosaukums KAAD stipendija Vācijā „Filma un teoloģija‖ 

Laika periods 1994. 

Kursu nosaukums DAAD stipendija Vācijā „Latviešu teātra un kino mākslinieki Vācijā XX gs. 

desmitajos un divdesmitajos gados‖ 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  22. S

apratne 

23. R

unāšana 

24. Rakstīšana 

– krievu  teicami teicami teicami 

                                         

 

                                           vācu  

                                        
 

                                        angļu 

a

n

g

ļ

u 

teicami 

 

 

labi 

teicami 

 

 

labi 

teicami 

 

 

vidēji 

 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

2008. – „Un Vārds tapa filma‖ – izdevniecība „‖Petrovskis un ko‖ 

  2007. – referāts  „Eduards Kraucs (1898.-1977.) latviešu kinohronikas tēvs‖ – ZA    

Zinātniskajā konference „Meklējumi un atradumi‖ (publicēts „Kultūras forumā‖, 

Sagatavošanā grāmata „Kino un (mans) laiks‖ 

 

  

Aktualizēts     22.04.10. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Raina Vīra  

Adrese 
Cēres 8a-26, Rīga, LV 1058  

Tālrunis Darba tālrunis: 

(+371) 29495550 

 

  

 

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 

Fakss   

E-pasts raina@latnet.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Dzimšanas datums 15.02.1956 

  

Dzimums sieviete 

  

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meţa 

iela 1  
 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 2000.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieľemamais amats   docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meţa iela 1 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 1995.g. - 2007.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Docente, asoc.prof.  

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība,  

Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  

Stradiľa universitāte,  

Banku augstskola,  

Valsts administrācijas skola 
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Nozare izglītība 

  

Izglītība  

 2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu vadībzinības 

nozarē. 
 

Laika periods 1998.-2001.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
  Pedagoģijas doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra 

Laika periods 1996.-1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1974.-1979. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţeniere-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas politehniskais institūts 

  

Piedalīšanās ESF projektos  

Laika periods 2006.-2007.g. 

Projekta veids, atbildība  Projekta eksperta pienākumi ESF projektā „Izglītības programmas 

Surdotulks izstrādāšana un ieviešana sociālās integrācijas centrā‖, līguma 

Nr. 2005/0231/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0001/0002 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007 Viļľā, Viļľas kooperatīvā koledţa 
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Kvalifikācijas celšana EU PHARE public administration reform. Temats mācību metodika,1996. 

AMU-Center (Dānijā) kursi ―Quality Management‖, 1998. 

CEEMAN seminārs ―Quality in education – quality in business‖, 1998. 

OECD-Programme on institutional management in higher education; 

NAUA seminārs ―Quality assesment and internationalisation in higher 

education institutions‖, 1998. 

LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs 

―Kvalitātes vadība‖, 1999.PHARE projekts ―Mācībspēku mācīšana‖, cikli – 

―Stratēģiskā vadība‖, ―Cilvēkresursu vadība‖, ―Projektu vadība‖, 1999. 

BAT Kursu departaments, semināru cikls ―Menedţmenta uzlabošana un kvalitātes 

nodrošināšana uzľēmumā‖, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss ―Kvalitātes vadības pamati‖, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss ―Kvalitātes sistēmu audits‖, 2000. 

PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju ―Personāla novērtēšana‖, 2001. 

BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauľa, 2004. 

CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, 

Slovēnija, 2005. 
 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  25. Sapratne 26. Runāšana 27. R

akstīšana 

– Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
 vidēja  vidēja  

 Varu 

saprasties 
 labi  vidēja 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes MS Office 2001 

 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
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Publikācijas Uzľēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ Pētījumi 

pieaugušo pedagoģijā, LU akadēmiskais apgāds,2005 

Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātľu Akadēmijas 

vēstis, Rīga, 2002. 

Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference 

"Komunikācija un kopība", LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference ―Ekonomisko un 

sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti‖, Biznesa augstskola 

Turība ,2001, 417 - 422. lpp. 

 The Role of Education in Human Development // 6th Nordic – Baltic conference 

in Regional Science ―Nordic – Baltic Sea region on the Eve of the 21st century‖, 

LU, Rīga, 2000,  347 -350. lpp. 

Studiju procesa pilnveidošanas metodes // Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference ―Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un 

vērtējums‖, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2000, 226 - 231. lpp. 

Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference 

―Economic Reform in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, 

Klaipēda, 1999, 353 - 355. lpp. 

Vīra R., Kiščenko A., Onţevs O. Acquisition of Higher Education in business 

Manegement VIA Internet: Software and the Specifics of Teaching Methods // 

Starptautiskās konferences ―Distance Education for Lifelong learning in 21 st 

Century‖ rakstu krājums, Rīga: LU, 2000, 44. - 47. lpp. 

Vīra R., Koķe T. Pedagoģiskās vadības kvalitāte studiju efektivitātes 

paaugstināšanā // Zinātniski praktiskās konferences ―Augstskolu profesionālo 

programmu pasniegšanas metodika‖ ziľojumi, Rīga: Sociālo tehnoloģiju 

augstskola, 2000,  12. - 17. lpp.  

Vīra R. Kvalitātes stratēģija izglītības procesu vadībā // Starptautiskās zinātniskās 

konferences ―Uzľēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte‖ rakstu krājums, 

Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1999,  288. - 294. lpp. 

Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās 

konferences ―Latvijas uzľēmēja konkurētspēja un izglītība‖ rakstu krājums, Rīga: 

Biznesa augstskola Turība, 1998, 86. - 90. lpp.  

Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences ―Ekonomikas 

nozares zināšanas speciālista karjeras izaugsmē‖ tēzes, Rīga: Turības mācību 

centrs, 1997, 18. - 20. lpp.  

Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- 

Nr.10, 18. - 20. lpp. 

Vīra R. TQM – augstskolu attīstībai / Kvalitāte.- Latvijas kvalitātes asociācija, 

1999- Nr.5, 12. -13. lpp. 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Čirjevskis 

Personas kods 100658-10602 

Dzimšanas vieta Igaunija 

Adrese  Zolitūdes ielā 38/2 - 44 , Rīga 

Tālrunis 7405941 Mobilais tālrunis: 29558375 
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Fakss  

E-pasts andrejs@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Asociētais Profesors ekonomikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieņemamais amats No 2000.gada - Asociētais profesors mārketinga un menedžmenta katedrā 

 1994-2000 - Stratēģiskā menedžmenta lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA 

Laika periods 2006.gada marts 

Profesija vai ieņemamais amats Strategic Management. 36 stundas. MBA programma.  

Darba vietas nosaukums  Estonian Business School.  

Laika periods 2005.gads, 2006. gads 

Profesija vai ieņemamais amats Strategic Management. Course 8 hours.  

Darba vietas nosaukums  School of Economics of INHOLLAND University. Rotterdam. Hollande. 

Laika periods 2000.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadošais konsultants 

Darba vietas nosaukums  Rīgas menedžeru skolas (RMS Consulting)  

Laika periods No 1999.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  ANS Apmācīšanas centra (Rīga, Lidosta) 

Laika periods  1999.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors.  

Darba vietas nosaukums  Sankt-Pēterburgas Starptautiskā Ekonomikas attiecību un Tiesas  Institūtts 

Laika periods No 1998.gada līdz 2000.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Viceprezidents finansu un ekonomikas jautājumos 

Darba vietas nosaukums  V a/s “Latvijas Gaisa Satiksme” 

Laika periods No 1998.gada līdz 1999.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs. 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skolas (LBS)  

Laika periods No 1988.gada maija līdz 1998.gada novembrim  

Profesija vai ieņemamais amats Personāla piemeklēšanas un vadības konsultants (Executive search and management 
consultants                       

Darba vietas nosaukums  J.FRIISBERG & PARTNERS SIA, IIC PARTNERS        

Laika periods 1998.gads  
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Profesija vai ieņemamais amats  Dibinātājs un valdes loceklis                                    

Darba vietas nosaukums  SIA „Sinerģija”  

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 

Darba vietas nosaukums  AS „Latvijas Kreditbanka" 

Laika periods No 1994.gada līdz 1998.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Ģenerāldirektora vietnieks (finanses, ekonomikas un QA jautājumos) . 

Darba vietas nosaukums  SIA LAPA LTD, International Crewing Agents  

Laika periods No 1990.gada līdz 1991.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Direktora vietnieks ekonomikas jautājumos. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

Laika periods No 1988.gada līdz 1990.gadam        

Profesija vai ieņemamais amats Bazes kapteinis - direktors. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Ekonomikas un Kultūras Augstskola 

Laika periods No 1994.gada līdz 1995.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors. 

Darba vietas nosaukums  Sociālo Tehnoloģiju Institūts 

Laika periods 1994.gadās  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Marketinga un Menedžmenta programmu lektors. 

Darba vietas nosaukums  Baltijas- Krievu Institūts 

Laika periods No 1978.gada līdz 1988.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Bāzes vecākais, otrais, trešais kapteiņa palīgs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas refrižeratoru flotes bāze 

Izglītība                                                 

 

 

Laika periods 2005.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Consulting for Management Educator 
                                     

Izglītības iestādes nosaukums un veids Bled School of Management                             

Laika periods 2004.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Finance track 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategy track 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management, 2003 

Laika periods 2001.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategic business planning, Financial information  for management, Information system  

Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA “John Moffat”, Riga, ACCA courses 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Personala atlase 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Biznesa Skola 

Laika periods 1997.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1997.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Audit and Accountancy  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Moore Stephens Riga   

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomisko zinātņu kandidāta  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskava 

Laika periods 1996.gads                                 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Financial accounting for bank‟s executives (30 hours )  
  

 Finacial accounting for executives (72 hours),  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Arthur Andersen Riga                                    

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Certificate of Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System)  of  Det 
Norske Veritas   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System   of  Det Norske Veritas  

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Intenvais businesa treniņš “Decision base”   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Intenvais businesa treniņš “Decision base”  Riga  

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ārējās tirdzniecības akadēmijas diploms ar izcilību - ekonomists ar svešvalodu zināšanām 
(angļu valoda, franču valoda) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības  akadēmija, Maskavā 

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadīšanas maģistra grāda diploms (Master of International Management)  
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Parizē 

Laika periods   1992.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Universitātes sertifikāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Havard Business Case Study course, Harvarda universitāte 

Laika periods  No 1990.gada līdz 1996.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Aspirantūra 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Viskrievijas zinātniski - pētnieciskā projektēšanas, konstruēšanas, ekonomikas, 
informācijas un automatizētās zivsaimniecības pārvaldes sistēmas institūts 

Laika periods No 1992.gada līdz 1993.gadam 

Izglītības iestādes nosaukums un veids CCIP, ESCP-EAP, Parīzē  

Laika periods No 1991.gada līdz 1993.gadam  

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Ārējās tirdzniecības akadēmija, Maskavā  

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vācu menedžmenta akadēmijas sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vācu menedžmenta akadēmija 

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās komercskolas diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības akadēmija, Maskavā 

Laika periods 1988.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tālbraucēja - kapteiņa diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgā 

Laika periods No 1980.gada līdz 1987.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera - ekonomista  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vissavienības neklātienes pārtikas rūpniecības  institūts, Maskavā  

Laika periods No 1973.gada līdz 1978.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kuģu vadītāja diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kalinigard Marine Colledge  

   

Prasmes  
 

 

Dzimtā valoda Krievu 
 

 

Citas valodas Latviešu, angļu, franču 

Pašnovērtējums  28. Sa
pratne 

29. Run
āšana 

30. Ra
kstīšana 

–   ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *   
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Angļu  *   *   *   

Franču   *   *   *   

  

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Industry Life Cycle vs. Gross Domestic Product”, March 2006, The ICFAI University Press. 
India. ISSN 0972-5326. 

„Latvian national competitive advantage of Forest industry” International Conference “The 
Next Decade Challenges for Business”, February 2-3, 2006, Riga, Latvia.  ISBN 9984- 705- 
20- X 

“Finanšu plānošana un EVA izveidošana”, “Direktors” No 1 (10) janvāris, 2006.  

“Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. „Grāmatvedība un ekonomika” N 11(23), 2005   

„Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. “Bilance”, Nr. 20(128), 10.2005 

“Kompānijas vērtības maksimizācija”, “Direktors” No 6 (6) septembris, 2005.    

«Can forest industry constitute the Latvian national competitive advantage on the EU 
level?” VI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences referātu tēzes. Minska  2005 g. 
ISBN 985-6544-49-2 

“How define the most prospective and attractive industries in Latvia?” V starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences referātu tēzes. Minska  2004 g. ISBN 985-6544-49-1 

«Использование модели Мак-Кинси для выбора международной коммерческой 
стратегии развития предприятия». Starpreģionālās zinātniski praktiskās konferences 
materiāli (ekonomikas sekcija) 1 daļa. Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области).  2001, lpp. 25-32, ISBN5-7320-0630-3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
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Vārds, Uzvārds  Vulfs Kozlinskis 

Personas kods  02.03.51 - 10007 

Dzimšanas vieta  Jelgava 

Adrese  Marijas 1, Jūrmala, Latvija 

Telefons  +371 9207455 

Fakss  +371 3026980 

E-pasts  vulfs@cs.llu.lv 

 

IZGLĪTĪBA 

2004. gads Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra kursi – Leonardo da Vinči 

pilotprojekta LT/03/B/F/PP-171005 ―Mācību programmas izveidošana ekspertu apmācīšanai 

kvalitātes ārējai novērtēšanai‖ – sertifikāts par ―Ekspertu apmācības kursu‖ apgūšanu 

2001. gads Zviedrija- Seminārs ―Lauksaimniecība kā atjaunojamo izejvielu raţotājs‖ 

1996. gads Izraēla –―Innovation in agribusiness‖ Sertifikāts 

1993. gads Latvijas Zinātnes padome – Dr. habil. oec. Diploms 

1991. gads Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Kursi ekonomikā - sertifikāts 

19987.- 1989. gads Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, Doktora studijas 

- Diploms 

1975.-1978. gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Zinātnes kandidāts – Diploms 

1970. – 1974. gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Diploms 

 

 

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI 

Profesors, Dr. habil. oec. 

 

DARBA PIEREDZE 

Kopš 2007 – Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Zinātniskā 

Institūta vadītājs. 

Kopš 2006 – Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Doktora 

studiju programmas direktors.  

Kopš 2004 – Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Zinātľu 

prorektors  

Kopš 1999-2005 – Starptautiskā Maģistru programmas ―Uzľēmējdarbības ekonomika un vadība‖; 

Vadītājs 

1999 - 2003 Latvijas – Norvēģijas Lauku attīstības un studiju centrs; Zinātniskais vadītājs; 

Kopš 1997 – Valsts profesors; 

1991-1997 – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes profesors; 

1994 – 2004 Agrobiznesa centrs; Prezidents; 

1985-1991 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes docents; 

1978-1985 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes; Lektors 

1974-1978 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes; Zinātniskais 

līdzstrādnieks 

 

 

 

ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI: 

     Biznesa makrovide Baltijā,  
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    Nekustamā īpašuma tirgus. 

VALODU PRASME 

Latviešu, Krievu  Darba valodas 

Angļu  • Lasītprasme - Teicama  

  • Rakstītprasme – Laba  

  • Sarunvaloda - Laba 

   

ORGANIZATORISKAS AKTIVITĀTES 

Kopš 1991. gada Promocijas Darbu vadītājs Doktorantiem; 

Kopš 1999. gada Starptautisko konferenču un semināru rīkošana (darbs org. - komitejās un 

konferenču zinātnisko rakstu redkolēģijās). 

CITAS AKTIVITĀTES  

Kopš 2006.gada LE Ekonomikas Ministrijas Zinātnes padomes loceklis; 

Kopš 2006.gada RSEBAA Zinātnes Padomes priekšsēdētājs; 

Kopš 1992. gada Latvijas Lauksaimniecības un meţa zinātľu akadēmijas loceklis;  

Kopš 1997. gada Izglītības Ministrijas Ekonomikas un vadības mācību programmu novērtēšanas 

komisiju eksperts; 

Kopš 1999. gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ventspils augstskolas zinātnisko 

rakstu redkolēģijas loceklis;  

Kopš 2004.g. Šauļu universitātes ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas 

loceklis 

Kopš 2004. gada Ventspils augstskolas Maģistru Valsts Eksāmenu komisijas priekšsēdētājs; 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

- Vairāk nekā 60 zinātnisko rakstu . 

- Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajos projektos (2004-2005): Baltijas valstu 

uzľēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un 

aprobācija. 

- Dalība starptautiskajās konferencēs. 

- Ekonomikas un vadībzinātnes nozares Profesoru padomes loceklis LLU. 

DALĪBA PROJEKTOS 

- Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajā projektā (2004-2005): „Baltijas valstu 

uzľēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un 

aprobācija‖ 

- Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajā projektā (2006-2007): „Uzľēmējdarbības 

vides attīstības monitoringa veikšana Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes 

pilnveidoša‖. 

- LR Zemkopības ministrijas projekta „Latvijas Lauku attīstības programmas projekta 2007.-

2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums”  eksperts. Projekta izpildes termiľš 07.2006 – 

12.2006. 

- LR Zemkopības ministrijas projekta „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā in 

citās ES dalībvalstīs: potenciāls raţošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai‖ 

eksperts. Projekta izpildes termiľš 05.2006 – 11.2006. 

- NVA ESF projekta „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā 

cilvēkresursu un mūţizglītības aspektā Kurzemes reģionā‖ vadošais pētnieks. Projekta izpildes 

termiľš 06.2006-06.2007. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
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- Studiju priekšmeti: Lauksaimniecības ekonomika 4 KP, Komercdarbība 2,5 KP; Biznesa 

Makrovide Baltijā 2 KP, Pētījuma metodes 4 KP. 

- Socrates/Erasmus mācībspēks: Agricultural economics 4 CP; Business macro Environment in 

the Baltic‘s  2 CP. 

- Kopš 2003. gada Straptautiskās Maģistru programmas „Uzľēmējdarbības ekonomika un 

vadība‖ vadītājs. 

 

 

 

 

2007. gada 15.maijā      V. Kozlinskis 

 

 

PUBLIKĀCIJAS   

1. „Legal aspect of business macro environment. Case of Latvia. Līdzautori J. Vucāns, A. 

Vucāne. International Entrepreneurship Forum 6. konferences ―New Venture Creation and 

the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business‖ materiāli. 

2006.g. 

2. „Evaluation of some business macro environment forecasting methods‖. Līdzautore K. 

Guseva. Journal for Business Economics and Management. Special edition. 2006.  

3. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis. Ar līdzautoriem. Jelgava, 2005. 

4. ―Biznesa makro vides tiesiskie aspekti‖, Starptautiskā zinātniskā konference ―Ekonomikas 

zinātne – lauku attīstībai‖ (līdzautori: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, 2004. gada aprīlī, lpp. 

11 – 18 ; 

5. Information Society and Modern Business, Proceeding of International Scientific 

conference ―Comparative Analysis of Development of Business Macro Environment in the 

Baltic States‖ (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Ventspils, Latvia 2004, Jumava, pp. 359-

367; 

6. ―Methodological Aspects of Evaluation of Development of Business Macro Environment in 

the Baltic Countries‖, International conference ―Research in Statistics – Basis of Social 

Sciences and Education‖ Riga, Latvia 2.–4.10.2003.; 

7. BME: Social Component, International Scientific conference ―Economic Science for Rural 

Development‖ (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, Latvia, 2003; 

8. ―Evaluation of Business Macro Environment in Latvia‖ 7th Nordic-Baltic Conference in 

Regional Science: Regional Integration and Transition in the Baltic Rim, Ystad, Sweden, 

2003; 

9. Elaboration and approbation of appropriate aggregate index evaluation and forecasting of 

business macro environment in Baltic states, Proceedings of the International Scientific 

Conference ―Traditions and innovations in sustainable economic development‖ Rēzeknē, 

Latvia, Higher Education Institution, 2002. pp. 466-474; 

10. Planning of Socio-Economic Development in the Regions of Latvia, Scientific Conference 

―Agriculture in Globalising World‖, Tartu, Estonia on June 1-2, 2001; 

11. ―Business macro environment in the Baltic‖, Proceeding of International Seminar 

―Economic policy, agriculture and future business development in the Baltic‖, Jūrmala, 

Latvia, February 1-4, 2001; 

12. Research methods in Economics (with co-authors), Jelgava, 2001; 

13. Evaluating and prognosing of business macro environment changes in the Baltic‘s. 

Proceeding of International Scientific conference: ―Problems and Solutions for Rural 

Development‖, LAU, Jelgava, 2001. – p.24-38; 

14. Role of Cooperation in dairy farming in Latvia. Proceeding of International Scientific 

conference, LAU, Jelgava, 2000; 
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CURRICULUM VITAE 
LINDA PIUSA 

 

Putnu iela 14-30, Rīga, LV-1058 

Mob. 26437067, E-pasts: lpiusa@inbox.lv 

 

DZIMŠANAS DATI  
 1974.gada 29.janvāris 

 

PILSONĪBA   
 Latvijas Republikas 

 

IZGLĪTĪBA  
 

2002- Juridisko zinātľu doktora disertācijas izstrāde par tēmu „Ārvalstu 

investīciju strīdu risināšanas mehānismi Latvijas Republikas 

noslēgtajos divpusējos līgumos „Par ārvalstu ieguldījumu veicināšanu 

un aizsardzību‖‖ 

 

1999-2001 Indiānas Universitāte, Valsts un vides politikas skola  

Mağistra grāds valsts pārvaldē, MPA 

 

1997-1999 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Mağistra 

grāds Sabiedrības vadībā, M.sc. 

   

   

  

1993 – 1997  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Jurista kvalifikācija, Dipl. iur. 

 

DARBA PIEREDZE 
 

2007 -    

  

 Zvērinātu advokātu birojs 

„RSP un Partneri (Rödl & Partner)” 
   

  

 Vecākā juriste 

 

2007 -    

  

 Vidzemes augstskola 
   

  

 Lektore 

   

  

 (docētais kurs: publiskās pārvaldes tiesības) 

 

2005 -   

  

 Latvijas Policijas akadēmija 

mailto:lpiusa@inbox.lv
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 Docente 

   

  

 (docētie kursi: administratīvās tiesības un process,   

   

  salīdzinošās administratīvās tiesības un process) 

 

2005.g. februāris – 2007.g. marts  Administratīvā rajona tiesa 

   

  

 Tiesnese 

 

2004.gada septembris –  

2005.gada februāris   

 Administratīvā rajona tiesa 
   

  

 Tiesneša amata kandidāte 

 

2003 - 2004  

  

 Ventspils Augstskola 
   

  

 Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne 

 

Maijs – Septembris 2003ANO Attīstības programma un Tieslietu ministrija, projekts LAT/01/004 

“Atbalsts tiesu sistēmai” 
   

  

 Eksperte 

 

2001 -    

  

 Ventspils Augstskola 
Lektore 

 

Docētie kursi: Darba tiesības un darba aizsardzība (maģistra 

programma), privāttiesības (bakalaura programma), 

civilprocesa pamati (bakalaura programma), publiskās tiesības 

(bakalaura programma) un starptautiskās privāttiesības 

(bakalaura programma). 

 

2000.g. vasara LR Vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs 

Interne 

 

1998 – 1999   

  Vērtspapīru tirgus komisija 

      Juriste 

 

1996 – 1998     A/S Aizkraukles Bankas Rīgas filiāle 

      Juriste 

 

PIEŠĶĪRUMI 
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Maijs – Jūnijs 2005Van Calker stipendija pētniecība darbam Lozannas universitātē (Šveice) 

Aprīlis - Decembris 2002 DAAD stipendija pētniecības darbam Christian-Albrechts Universitātē Ķīlē (Vācija) 

1999 – 2001ASV senatora Edmunda S. Maskija stipendija mağistratūras studijām ASV 

 

PUBLIKĀCIJAS 

 Investor-State Dispute Settlement Methods in Bilateral Investment Treaties of Latvia. // In: Selected 

Proceedings of 7th International Scientific Conference „Property, Encumbrances on Property: 

Problems, Solutions and Opportunities‖, June 2, 2006, School of Business Administration Turība, Riga. 

 

 The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties (BITs) of Latvia. // In: M. 

Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.) Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 

Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 

2006, p. 539, pp. 219-234. 

 

 Arbitration of Public Law Disputes, in Particular Investment Disputes. // In: A. Trunk, A. Nuutila, V. 

Nekrosius (Hrsg.) Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer Streitsbeilegung: 

Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p.162, 

pp.125-131. 

 

 Regulation of Foreign Direct Investment in Latvia: Law and Policy. // In: Selected Proceedings of 

International Scientific Conference, January 31-February 1, 2003, Ventspils 

 

 Tiesiskie mehānismi ārvalstu ieguldījumu plūsmas regulēšanai.// Likums un Tiesības, Marts, 2003. 

 

 Ārvalstu ieguldījumu tiesiskā regulējuma attīstības vēsture.//Likums un Tiesības, Oktobris, 2002. 

 

 Brīvā tirgus spēles noteikumi.//Diena (Nr.204) 1. septembris, 2000  

 

VALODAS  Latviešu, angļu, krievu – brīvi, vācu - pamatzināšanas 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vīka Ināra 

Personas kods 310351-11571 

Dzimšanas vieta Kuldīga, Latvija 

Adrese  Rubeņu iela 76, LV-2008, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 7766075 Mobilais tālrunis 29228929 

E-pasts inara@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Dr 

 Dr.oec. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2000 -.  

Profesija vai ieņemamais amats Informātikas un matemātikas katedras vadītāja, prof. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas starptautiskā biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1973 - 1980 un 1983 - 2000 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente, profesore, katedras vadītāja, mācību 
prorektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1980 – 1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr oec. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes aspirantūra : ekonomiski -matemātisko 
metožu un skaitļošanas tehnikas izmantošana ekonomikā un vadībā 

Laika periods 1968 - 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

inženieris - matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Politehniskais Institūts, automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas krievu, angļu 
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Pašnovērtējums  31. S
apratne 

32. R
unāšana 

33. R
akstīšana 

–   ļoti 
labi 

labi vāji ļoti 
labi 

labi vāji ļoti 
labi 

labi vāji 

krievu  x   x   x   

angļu   x   x   x  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Raina Vīra  

Adrese Cēres 8a-26, Rīga, LV 1058  

Tālrunis Darba tālrunis: 
(+371) 29495550 

 
  

 

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 

Fakss   

E-pasts raina@latnet.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Dzimšanas datums 15.02.1956 

  

Dzimums sieviete 

  

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
 Meža iela 1  

 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 2000.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats   docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 1 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 1995.g. - 2007.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, asoc.prof.  

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība,  
Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  
Stradiņa universitāte,  
Banku augstskola,  
Valsts administrācijas skola 

 

Nozare izglītība 
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Izglītība  

 2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu vadībzinības nozarē. 
 

Laika periods 1998.-2001.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Pedagoģijas doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra 

Laika periods 1996.-1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1974.-1979. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiere-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas politehniskais institūts 

  

Piedalīšanās ESF projektos  

Laika periods 2006.-2007.g. 

Projekta veids, atbildība  Projekta eksperta pienākumi ESF projektā „Izglītības programmas Surdotulks izstrādāšana un 
ieviešana sociālās integrācijas centrā”, līguma Nr. 
2005/0231/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0001/0002 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007 Viļņā, Viļņas kooperatīvā koledža 

Kvalifikācijas celšana EU PHARE public administration reform. Temats mācību metodika,1996. 
AMU-Center (Dānijā) kursi “Quality Management”, 1998. 
CEEMAN seminārs “Quality in education – quality in business”, 1998. 
OECD-Programme on institutional management in higher education; NAUA seminārs “Quality 
assesment and internationalisation in higher education institutions”, 1998. 
LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs “Kvalitātes vadība”, 
1999.PHARE projekts “Mācībspēku mācīšana”, cikli – “Stratēģiskā vadība”, “Cilvēkresursu 
vadība”, “Projektu vadība”, 1999. 
BAT Kursu departaments, semināru cikls “Menedžmenta uzlabošana un kvalitātes nodrošināšana 
uzņēmumā”, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes vadības pamati”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes sistēmu audits”, 2000. 
PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju “Personāla novērtēšana”, 2001. 
BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauņa, 2004. 
CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, Slovēnija, 2005. 

 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  34. Sapratne 35. Runāšana 36. R
akstīšana 

– Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   vidēja  vidēja   Varu saprasties  labi  vidēja 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Datora lietošanas prasmes MS Office 2001 
 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 

Publikācijas 37. Uzņēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ Pētījumi pieaugušo 
pedagoģijā, LU akadēmiskais apgāds,2005 

38. Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, Rīga, 
2002. 

39. Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija un 
kopība", LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

40. Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo 
attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti”, Biznesa augstskola Turība ,2001, 417 - 
422. lpp. 

41.  The Role of Education in Human Development // 6th Nordic – Baltic conference in Regional 
Science “Nordic – Baltic Sea region on the Eve of the 21st century”, LU, Rīga, 2000,  347 -350. 
lpp. 

42. Studiju procesa pilnveidošanas metodes // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
“Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums”, Biznesa 
augstskola Turība, Rīga, 2000, 226 - 231. lpp. 

43. Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference “Economic 
Reform in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, 1999, 353 - 355. lpp. 

44. Vīra R., Kiščenko A., Onževs O. Acquisition of Higher Education in business Manegement 
VIA Internet: Software and the Specifics of Teaching Methods // Starptautiskās konferences 
“Distance Education for Lifelong learning in 21 st Century” rakstu krājums, Rīga: LU, 2000, 44. - 
47. lpp. 

45. Vīra R., Koķe T. Pedagoģiskās vadības kvalitāte studiju efektivitātes paaugstināšanā // 
Zinātniski praktiskās konferences “Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas 
metodika” ziņojumi, Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2000,  12. - 17. lpp.  

46. Vīra R. Kvalitātes stratēģija izglītības procesu vadībā // Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte” rakstu krājums, Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 1999,  288. - 294. lpp. 

47. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās konferences 
“Latvijas uzņēmēja konkurētspēja un izglītība” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 
1998, 86. - 90. lpp.  

48. Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences “Ekonomikas nozares 
zināšanas speciālista karjeras izaugsmē” tēzes, Rīga: Turības mācību centrs, 1997, 18. - 20. 
lpp.  

49. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- Nr.10, 18. - 20. 
lpp. 

50. Vīra R. TQM – augstskolu attīstībai / Kvalitāte.- Latvijas kvalitātes asociācija, 1999- Nr.5, 12. 
-13. lpp. 
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Mike Andrew Hentz 

 

Curriculum Vitae 

 

Dzimis 2.7.54 New Yersey ASV 

Pilsonis, Šveices un ASV 

Tēvs: Austrijas - Ungārijas / inţenieris / 

gleznotājs / tulkotājs / vadītājs 

veidošanas amerikāľu kompānijām Eiropā 

Māte: Šveices - Itālijas / tulkotājs 

----------------------------------------------- 

Bērnības ASV / Itālija / Šveice / Austrija 

Valodas: angļu / vācu / itāliešu / franču 

Classic vijole pētījumi vairāku gadu garumā 

 

1970 Hotelschool ir Lozannā Šveicē 

1971 Trips uz Franciju / Holland / England 

        un Skandināvijā 

 

1972 -74 Musictheatre Parīzē / Touring ar 

Eiropā. Izglītība un balss apmācību / dziedāt 

 

1975 -79 Izrādes izstādes un rāda 

jo visā Eiropā. 

Dzīvesvieta Cīrihē, Ķelnē un Diseldorfā 

Fonds musicperformancegroups 

PADLT NOIDLT un mīnus delta t 

Veicot pašu theatrepieces. Pirmais soloshows 

Publicējot pirmo monography 

(1975 GF Schwarzbauer un John Antony Twaites) 

 

1980 Dzīves Hamburg un Lyon 

Guestprofessorship ar Mākslas akadēmijas Hamburg 

(Nomaiľa Sigmar Polke) 

Līdzdibinātājs un Frigo un RADIO Bellevue 

Vadīšanu un darbojas ar "Abituary" ir Heiner Millers (TNP LYON) 

Realizācija vairākas videofilmas 

1981 Dzīvesvieta Itālijā Boloľā un Romā 

parāda un rakstīšana 

 

1982-1984 PROJEKTA braucienu un 

ekspedīcija, transportēšanu 5 1 / 2 tonnu akmens 

grupas mīnus delta t, izmantojot 

Jugoslavia, Bulgārija, Turcija, Sīrija, Libanon, Irāna, Pakistāna, Nepāla un Indija. 

Organizācija un līdzdalība 

Bangkok FESTIVĀLS Taizemē. 

Darbs Frigo Francijā 

(Radio, tv, konsultācijas, artprojects) 
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1983-1985 

Darba un dzīves, ko Frigo Lionā Francijā 

 Fonda CODE sabiedrībai (multimediju / veiktspējas) 

Touring Eiropā un Amerikā 

Pamats Eiropas plašsaziľas līdzekļu ART TĪKLA (raţošana, sadale, sijāšanā) 

Redaktors INFERMENTAL 

(Ik gadu publicētu starptautisko videomagazine) 

Aktieris vairākos funkciju un televīzijas filmu 

Darboties kā mūziķis un actorcoach. 

 

1985 Dzīvesvieta Frankfurt 

Darbu, kā dalībnieks Frankfurtē Operahouse 

reģistrēt trīs albuma "Death Opera" 

līdz Mīnus Delta t 

 

1986 -1989 dzīvo Frankfurtē un Hamburgā 

Perrformance no NĀVES OPERA Lincā / Berlīnē. 

Fonda PONTON (New Media un Tvlab) 

Līdzdalība 7 doku 

(Mīnus delta t / doku Radio / Ponton autobuss / Kultūra policija) 

realizācija videofilmas un rāda Japānā. 

(1988) 

 

 

1989 teachingposition un Hamburgas Mākslas akadēmijas profesors 

Pamats Eiropas plašsaziľas līdzekļu ART LAB 

(Lab par Van Gogh TV un PONTON) 

ceļo un strādā Austrumu Eiropas valstīm. 

Satelitteprojects (LIVE TV / Telekonferences projekti) 

 

1990 fonds UNIVERSCITY TV tīkls 

(Apmēram 15 starptautiskas grupas, kas iesaistītas) 

interaktīvās LIVE-TV projektiem un rāda 

(Par satelitte / valstu un kabeļu TV Programmu) 

Organizācija mākslas un darbības puses 

Mākslas akadēmijas Hamburgas un citām vietām. 

Visi America tūre Van Gogh TV 

Darbs kā tēlnieks. 

 

1991 -1993 

Dzīvo un strādā Maskavā, Frankfurt / Hamburg 

Doku 8 ar Van Gogh TV (92) 

Piazza VIRTUALE 

3 mēnešu interaktīvās LIVE TV raidījums par Se. 

EUREKALABEL par Universcity TV 

Fonds un aktīva apspriešanās ar 

institūtiem, kas strādā ar New Media 

Rīga (CREATIVE institūts) 
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MOSCOW (ART Tehnoloģiju institūta) 

POLIJA (WISPOLNATA MAZURSKA) 

Izstrāde un prototipi 

Daudzfunkciju telpas # 

Darbu kā konsultants publisko un privāto institūciju (no rūpniecības kultūra) 

 

1993 

Kurators par Art parāda 

Darbs pie 4 NORMANDIJAS Rīga (Tv stacija) 

Universcity Tv projektus Francijā un Šveicē 

Sākumā ODYSSEYPROJECT (Osnabrikas) 

Izstāde Fotoworks Krievijā un Vācijā 

 

1994 

Pētījumi un Francijā ODYSSEYLAB / Vācija 

un Krieviju. 

Vēsturiskās iekārtas un liecina par INFERMENTAL un Frigo 

Darbs TVstation STATION MIR FRANCIJĀ 

 

1995 

Lekcijas ekskursijām 

ARTBOATPROJECT "DAS TREUJANISCHJE Schiff" 5 mēnešiem ostas Hamburgas. 

ODYSSEYprojects Francijā un Vācijā 

izrādes Polijā un Lietuvā 

 

1996 

Prototipi RO MA MA Chine 

(Gastronomijas multimediaevents) 

ar Cécile NOLDUS 

GARĀŢU TV (interneta tv projekts) 

Fotoworks, graficeditions un teksti 

CU-redzēt mani konferences 

Izstādes: BAHOMAS Kunstverein Cuxhaven 

Darbs Progress punktiem, Villa Lupi Hamburg 

Darbs Progress UTOPIE Iflugs Berlin 

 

1997 

HERMESproject ZURICH 

MACROLAND Vīne 

Prototipu Socrates uz 800m2 

ROMA MACHINE notikumu Cecile Noldus 

Villa Lupi Hamburg 

Grafik un Fotoworks / Publikācijas 

Kino un Televisionworks Mongolijā 

 

1998 

HERMESPROJECT (Neue Boerse Zuerich) 

Live Video Audiomixevent 

JURYmember kas Griffelkunst (graficedition Hamburg) 
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JURYmember VIDEONALLE BONN 

Regulāri Audio-videostreamingevents tīmeklī 

(XLR tīkls / Netradiodays Berlīne / parapa un daudzi citi) 

MEDUSAFESTIVAL Giţicko POLIJA 

mākslinieciskais vadītājs 

LNT TELEVĪZIJA Rīga 

Konsultācijas, attēls, mācības jaunajiem tvprogramm 

ART ACTION simpozijs Kvebeka 

dzīvot video / audiostreaming uz neto ar 

Univers CITY TV un Canal WEB 

Mācīšanas F un F skolas Zuerich 

Sagatavošana Retrospektīvā publicēšana un 

Publicēšanu "treujanische Schiff" 

 

1999 

Graficeditions 

Dzeja un SLAMPOETRY gadījumā, BRANDSHOF Hamburg 

Raves ar DJ Roberts un livejewsharp 

PERFORMANCECONFERENCE Glarus Šveice 

(Uzvedumi) 

Festivāls ART VIVANT POLYSONNERIES LYON Francija (simpoziju un lekcija) 

PERFORMANCECONFERENCE TĪKLS FRANKFURT 

(Performancelecture) 

Lekcija Universitāte Frankfurtē (departement kultūras antropoloģija) 

Izstāde Psihiatrisks Ainavas 

(Kūts im Eisenwerk Frauenfeld / CAN Neuchatel / Helmhaus Zürich 

Jūlijs 1999 ar Cecile Noldus izstādi un ROMAMACHINES notikumi 

Semināri un Odyssees uz tēmu HEIMAT (Šveice) 

Izstāţu un uzstādīšana Kunstraum Innsbruck Austrija 

kas sery "Vilkt un Paste un Ielīmēt" 

 

2000 

Jaungada pasākums pils Herouville. 

Bookpresentations un Videolectures (TĒMAS: Tulkošanas / HEIMAT) 

Austrijā, Francijā, Šveicē un Vācijā. 

Seminārs "Tulkošana" F F skola Zuerich 

Festivāls "Motherearth" Kautzen Austrija (livemix) 

Bienalle Werkleitz Installationperformance "SCHWARZARBEIT" 

Odyssees un semināri HEXPO Slovēnija (Koper, Lubliana, Maribor). 

Festivāls Schraegspur Obersdorf 

Seminārs "HEIMAT-Odyssey" Mākslas akadēmijas Vīne / 

Lietišķās mākslas akadēmija Vīnē, TU Vīne 

Puse pasākuma Semperdepot Vīnē Visual Livemix ar L tikai Ligths (Hentz / Julia Starsky) Rupprecht, 

Gu - mix, Sofa Surfers. 

Seminārs "HEIMAT" Zürich.F Fschool Zuerich 

Regulāri JEWSHARPconcerts, semināri un sanāksmes ar DJs 

Videolivemix ar TRESTS Rīgā Latvija 

 

2001 
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Lekcija Staedel Frankfurt 

Semināri un ar Mulpha (Frankfurte), lai tēmas 

"Reliģija" (ar A. Findeisen, M. Dodt un M. Stumpf) 

"Festivāli" (ar organizatoriem Schraegspur / Couty / Pape / fanātiķis / Dodt) 

Jewsharpconcerts ar Shishigon Spiridon / Aleksejs Aleyev no Jakutia 

Frankfurtē (musiclover) un Waechtersbach. 

Jewsharpworkshops ar Aaron Szylagi (Ungārija) pēc Mulpha Frankfurt 

Seminārs Vandalisme, Extase un transa F Fschool Zuerich 

Webbroadcasts un rāda uz Canal interneta un spiediet BBC Berlin 

Izstāde Mākslinieks komūnā Hong Kong 

Lekcija Kwang Hwa informācijas un kultūras centrs Hong Kong 

Sniegums Shen Zhen Ķīna 

Performancelecture pie AARA Bangkok Thailande. 

Performancelecture un pie datora ART FESTIVALin Kibla Maribor Slovēnijā koncerts 

Installationperformance "SCHWARZARBEIT II" forumā Stadtpark Grāca Austrijā 

Performancelectures ar Lujbliana / un Slovēnijā Gorica 

Outdoorsculptureinstallation "MACROLAND IV" pie festivāla Seedcamp 

jo Kautzen Austrijā. (600 x 500 m) 

Notikumi ar Hannahs plānu Austrija Vīne. 

Stummfilmfestival Berlīne Livemusic ar Steve Garling un Massimo Zanasi 

Uz klusuma filmas. 

Performancelecture Kleistfestspiele Frankfurt an der Oder 

Comcerts ar izplūdušo Love, Jochen Arbeit, Kersten Ginsberg, TM Schneider un daudzi citi 

Koncepciju un REALITYTVSHOW Barbarossa (realizācija ar Baiba Ripa un Roland Lakis) 

24 Latvija h internetā un TVCHANNELS LNT un TV5 raida Rīgā. 

Videolivemixes pie Cilvēktiesību Night Vīnē un Grafictrienalle jo Ryieka HORVĀTIJA 

un Napoleona Odesā UKRANIA 

Videolivemixes ar TRESTSGROUP kas RĪGA Latvija. 

Polymediaevents kas Mulpha (VISA), Frankfurte un OFK Offenbach (Yeki un Zaza). 

Mācību F F skolā Zuerich. 

   

2002 

Koncerti un studioworks ar LUX, CONCORDE un Dr Motte (Austrija, Vācija) 

Lekcija Hfg Offenbach 

Djaing Austrijā un Vācijā 

Konsultācijas un Developpement par 

Reality TV šovs "Ūdensvīrs", TV 3 Lietuva Viļľa 

Coaching, izglītības un konsultāciju TV 4 Vilnius Lietuva 

Apspriedusies ART GENDA Hamburg (Kulturbehoerde) 

Konsultāciju, apmācību un pārvadu pie Art Genda TV Hamburg 

CLUB AUTOMATIC INDONĒZIJA Yogyakarta (darbnīcas un 12 h polymedia notikums) 

(Ar stacija Mir, Jaques fanātiķis, Rotraut Pape, Gerard Couty, Michel Piet, Christopher Mueller un 

pilnīgu Indonēzijas komanda) 

Summeracademy artsymposium Kultur AXE jo Ricsovar Ungārijā 

Seminārs: Trance, vandalisme un ecstase 

(Ar palīdzību un Andreas Findeisen un David Rych sadarbība) 

Videolivemixes pasākumos Austrijā un Vācijā 

Publicēt grāmatas: DAS TREUJANISCHE Schiff jo salonā Verlag 
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2003 

Simpozija CAT Vīnē Kulturaxe lekcija 

Videolivemixes Austrijā 

Koncerti un studiowork ar joslu Cologne Connection 

Breakfestival Ljubliana Videolivemixes, djaing, lekciju un 10meter sienas kopā 

ar Jelena Simuniae 

Seminārs Tapisserie Mākslas akadēmija Vīnē "Karogi, Herraldik un pazīmes Power" 

Fuck you Festivāls Wels videoperformancelecture 

LOD Summeracademy Giţicko Polija (mācīšanu) 

Medusa Festivāls Woznice Mazuria Polija (organizācija / curating) 

Profesūru un VERBREITERUNGSFACH Kunst / INTERMEDIALES GESTALTEN vadība 

Pie Mākslas akadēmijas STUTTGART VĀCIJA 

 

2004 

Dzīvā mūzika, lai silentfilms vairākus koncertus Eiropā 

(Silent filmfestival Berlīnē) 

Ar Steve Garling, Lukas Niggl, Sen Gupta, Daskalos Balkānu orķestris 

Koncerti ar AFREAK (Āfrikas mūzika) 

Koncerti un Studio ar Ķelne SAISTĪBĀ 

Koncerti ar Foà HOKA 

Koncerti pie FUSION FESTIVĀLS (Germanny) 

MACROLAND performanceinstallation kas WÜK Vīnē 

Filmworks Mongolijā 

Performance un lekcija BRANDSHOF FINAL festivālā Hamburgā 

Studiowork un Cdpublication ar Tymon Timansky (Polija) 

Lekcija Theatresymposia akadēmijas Rotenfels Vācija 

Strādā groupshow JURIDISKS / ILLEGAL NBK Berlin 

Lekcija un Koncerti simpoziju / Festivāls SERIOS POP Vīne 

Koncerts ar Eugene HUTZ (Gogol Bordello) un DJ Derbastler (Ukraina) svārstību Vīne 

1.. LIGTHFESTIVAL Stuttgart 8 notikumiem un 4 semināru Heusteigtheatre Stuttgart 

 

2005 

STĀSTI 2 sniegums Hebbeltheatre Berlīnē 

ar M. Dodt un D. Herrmann 

Lekcijas un notikumi connnected uz 20 gadu jubileju / FESTIVAL 

no VERBREITERUNGSFACH Kunst / INTERMEDIALES GESTALTEN 

Pēc Mākslas akadēmijas STUTTGART VĀCIJA 

(Prezentācijas Štutgartē, Hildesheim / Rotenfels akadēmija Karlsrūē, Šveice un daudzas citas vietas) 

Savākšanas Oppenheim mākslas muzejs Bonnas: Video un piederumi 

Kopenhāgenas Art Fox Performancelecture: "Streetart" 

Ierakstiem un koncertiem ar Ķelnes Connection (vairāki Koncerti Vācijā, festivālā SOMA un FUSION) 

Matthias Keul klaviatūras / Manjao Fati Bass / Samson Gassama sitamie instrumenti 

Thomas Hopf bungas / Mike Hentz arfu / Malik Abdul Raulu Sen Gupta Tablas 

Ierakstus ar Paul Hubweber trombons 

Koncerti ar 1.. Starptautiskā Jewsharpfestival Keskemet Ungārija 

Lekciju un Performance pie Mākslas akadēmijas Braunschweig "Travelart" 

Atpakaļ lec / Street mākslas izstāde Kuenstlerhaus Bethanien Berlīnē: 

Performance "vadāmā Berlin Tours" 
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Organizācija un ar klasi Mākslas akadēmijas Stuttgart līdzdalība 

NĀKOTNES mākslas izglītības festivāls un izstāde 

Lekcija Congres Parlement par ART Vīnes 

Lekcija Van Gogh festivālā Galerie Maurus Gmuer Berlin 

 

 

2006 

Festivāls Ban dits Images Bourges ar studentiem Verbreiterungsfach Kunst / Intermediales Gestalten 

Concertvideoperformance / tvshow / talkshows / lekcijas 

 

Lekcijas / performances un semināru, Dom Jankarev jo LUBLYANA Slovēnijā 

Jurymember pie IMMODESTIALE festivālā Ludwigsburg 

Ierakstiem un koncertiem ar Ķelnes Connection (vairāki Koncerti Vācijā, festivālā Juicy Beats) Matthias 

Keul klaviatūras / Manjao Fati Bass / Samson Gassama sitamie instrumenti 

Thomas Hopf bungas / Mike Hentz arfu / Jamma Tablas 

 

Ierakstiem un koncertiem ar Ignaz Spitz saksofons un Steve Garling Sitamie 

Intérieur Dizains Club molu Rietumu Zuerich Šveice 

Starptautiskā tēlniecības simpozijos par Zugspitze Vācija 

Fonds HIHENS tēlniecības un installationgroup kopā ar Monika Hintermann Šveici 

 

Devellopement kopā ar studentiem un departemenat skolotāju 

Verbreiterungsfach Kunst / Intermediales Gestalten Mākslas akadēmijas Stuttgart 

regulāri POLYMEDIA JOURFIX Štutgartē 

Performance pie Performancefestival Wildwechsel Frankfurtē 

FESTIVĀLS Offside Porec Horvātija 

Mūzika - sniegumu - iekārtas - intermedia 

devellopement kopā ar studentiem un departemenat skolotāju 

Verbreiterungsfach Kunst / Intermediales Gestalten Mākslas akadēmijas Stuttgart 

Viesi Artistgroups Liebidow, Mūziķi Ukrainas Telekom / Mamas Weed / Max carpat 

un daudzi citi / iesaistīti arī: Mākslas skola Ryeka un mākslas Lublyana akadēmija 

 

Festivāls SEGHERIA Onsenone Valley Ticino 

Koncerts un djaing 

RADIO darbnīcas un Airshows Lincā AUSTRIJA pie Free Radio Station 

FESTIVĀLS VALLEY Cromer Anglija Soloconcert 

Kulturnacht Stuttgart "Tableau Vivant" skatuvisks ainu ar studentiem Verbreiterungsfach Kunst / 

Intermediales Gestalten un mūzika, ko Matthias Schneider Hollek / Koch un Pit Schmidt 

3. LiGHTFESTIVAL kas Heusteigfestival 

Studentsproject no Verbreiterungsfach Kunst / Intermediales Gestalten 

DER HEILIGE KRIEG un DAS Ende der GEMUETLICHKEIT. 

VJWORKSHOP un festivāla dienā LIVestream ar Hans Otto Rihters, Timma Ringewald, 

Matthias Siegert, Thilo Frank un Mike Hentz 

 

2007 

Studiorecordings ar MICROGAMMA Frankfurtē Offenbach 

Silent Filmconcerts ar Steve Garling un citiem SILENTFILMFESTIVAL Babylon BERLIN 

Cdrelease Ķelnes MUSIC SAISTĪBĀ 
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Teātra projekts ar bērnu Dzieka bienalle Poznaľā Polijā 

SEEDCAMP Kautzen kā Dj 

FONDS radio un televīzijas skola Rīgas councilmember un mācību 

Sienas un objectsexhibition pie KUNSTPUNKT BERLIN 

Tour Vācijā un Austrijā ar Bobu Ruthman steelcello un Kersten Ginsberg mucas 

(Reģistrēšana Fauststudios) 

Lekcija RODSCHENKO AKADĒMIJAS MOSCOW 

1.. VĀCU JEWSHARPfestival LEIPZIG 

Koncerts un ikdienas Sessionconcertorganisation 

 

2008 

Studiorecordings ar MICROGAMMA Frankfurtē Offenbach 

darbu kā mediaconsultant 

Seminārs un lekcijas ar bērniem VINCENT SEMINĀRU Poznan Polija 

DESIGN lielo PICTUREWALLS 

1. PEENEAALE Māksla un Musicfestival Loitz Ger daudz 

Coorganisation un devellopement 

Schuetzenhaus Kunstverein ev. Loitz sniegumu 35 istabas: 

"MĀJA kā BODY" jēdzienu un ar Pipe Lange un devellepoment 

apmēram 30 piedalās mākslinieki 

Piedalīšanās GROUPExHIBITION "Schwer verdauliches" 

 ietvaros VERTRAUTES reljefa Karlsruhe ZKM 

PERFORMANCELECTURE: Humors DEUTSCHLAND 

 kas ZKM Karlsrūē ar Andreas Zeger 

Retrospektīva Van Gogh TV projektu Rādīt: "Broadcast un māksla" 

AVfestival / Hatton Galllery / Ľūkāslas England 

Cornerhouse Manchester Anglija 

VIZUĀLĀ STAGEWORKS uz Mamas Weed (rock) par Polijas un Ukrainas tūre 

Koncerts KLANGBADFESTIVAL ar ar Bobu Ruthman steelcello un Kersten Ginsberg mucas 

 1. Horvātijas LIGHTFESTVAL jo Porec HORVĀTIJA 

TABLEAU VIVANT (2 6hour performances) ar izpildītājiem 

Nada el Mahamid, Lutfieh / Oja el Mahamid, Marko Ballinger, Robert Bukovcan 

Leni Raucher, Darko Zikovic, Kristina Tencic 

VJ un Visual posms darbi UKR. Telekom Festspielhaus Hellerau Dresden 

SEMINĀRU "Leitsysteme" Berlīnē ar arhitektūras studentiem (no Kentucky ASV) 

LEKCIJA pie Y - Galerii Tartu Igaunijā 

Performancecloseup Seminārs Klima 48h laikā MOKS Igaunija 

"Piederumi" Graficexhibition, Artwall at Galerija Ripafries Berlīnē 

"Darbi 6" izstāde, lekcija, Cataloque at Galerija Yatlo Odesu Ukrainā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                         augstākās izglītības maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 
 

198 
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Gibermans Viktors 

Curriculum Vitae 

Dzimis 1957.gadā. 

 

 No 1974.gada strādā Rīgas kinostudijā. 1984.gadā pabeidza kinoinstitūtu «VGIK» 

profesora Medinska darbnīca, specialitāte — operators — ţurnālists. 

 Pa šo laiku ir uzľēmis vairāk nekā 40 dokumentālas filmas un mākslas filmas.  Starp tām: 

 

2008. - «Mūţīgais mēģinājums» - festivāla «Festival Dei Popoli» laureāts, reţisors H.Franks; 

2007. - «Septiľas sievietes» - galvenā balva Jaltas festivālā, reţisors A.Koļesľikovs; 

2005. - «Farinelli» - Hanti Mansijskas starptautiskā festivāla laureāts; 

2003. - «Flashback» - reţisors H.Franks, galvenā balva «Nika» Maskavā, starptautiskā 

kinofestivāla Jekaterinburgā laureāts, «Lielais Kristaps» laureāts, galvenā balva starptautiskā 

festivālā Tel Avivā; 

2001. - «Madonna ar bērnu. XX gadsimts» - kinofestivāla «Kinošoks» laureāts, reţisors 

H.Franks; 

1995. - «Ligzda» -  mākslas filma, reţisors A.Freimanis, «Bronzas roze», festivāls Bergamo, 

Itālijā; 

1991. - «DMB-91» - reţ. A.Haľutins, galvenā balva St.Peterburgas dokumentālo filmu festivālā. 

Galvenā balva Marseļas festivālā. 

1990. - «Tie ir mani dēli » - balvu ieguvējs festivālos Lubekā (Vācijā), Jekaterinburgā (Krievijā) 

un Kogosimā (Japāna). 
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Viktors Duks 

Curriculum Vitae  

 

Personal details  

Surname / Name  

Victor Duks  

Address steep street 17-54, Riga, LV 1057  

Phone 26558995  

Born 31.05.68  

 

Work experience  

 

The period 2008 -  

Occupation or position held, Film script writer  

Workplace Name Latvian Independent TV  

Time period 2006-2008  

Occupation or position held, Chairman of the Board  

Jobs in the name of the newspaper Telegraf  

Time period 2004-2006  

Occupation or position held Marketing and Sales Director  

Workplace name Typography LaimaPrint  

Time period 1999-2004  

Occupation or position held Marketing Director  

Workplace Name A / S Advertising  

Time period 1996-1999  

Occupation or position held Marketing Director  

Workplace Name Ltd. "UVVI"  

Time period 1992-1996  

Occupation or position held Marketing Director  

Workplace name Publisher Egmont Latvia  

 

Education  

 

Time period 1999-2005  
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Principal subjects / Occupational skills Bachelors degree in communications science, a diploma  

Education Name and type of Latvian University  

 

The period 1990 - 1992  

Principal subjects / Occupational skills Business Economics and Planning  

Education Name and type of Riga Business College  

 

The period 1983 - 1986  

Principal subjects / Occupational skills Secondary Education  

Education Name and type of school Baldones  

Other works  

 

The period 2009  

Job title Social promotional clips "Here is your land, and land is your country" script author and 

director  

The period 2009  

Working Title TV series "Love me forever" scenario, the author  

 

The period 2009  

Working Title TV feature film "Stukačs, or how to destroy people power" scenario, the author  

 

The period 2009  

Job title Latvian Historians, 24th Volume. Research article "World War II conduct Latvian: 

Military Archaeology contributions and opportunities"  

The period 2008  

Working Title TV series "Hope Street 21" scenario, the author  

105th serial  

The period 2007  

Feature Films working title "Guards of Riga" dialogue consultant  

The time period in 2003.  

The working title of the documentary film "Keep Smiling" co-author of the scenario. (Granted 

Champion Latvian National Film Prize "The Great Kristaps" for the best scenario)  

The time period in 2003.  

The working title of the book "Diggers" of the author. (Nominated for the U.S. EPPIE (electronic 

books online publication) Award - category - Best Book nedaiļliteratūrā / philosophy  
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Skills  

Native language Latvian language  

Other languages  

Self-assessment  

     Understanding           Speaking  Writing  

    Russian excellent   excellent  excellent  

 

    English        well            almost well       almost good 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RISEBA 2010                                         augstākās izglītības maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 
 

203 

 

GAĻINA POĻIŠČUK 

 

 
 

 Born in Latvia. In 2002 graduated Russian Academy of Theatrical Art (GITIS). Upon returning to 

Riga established the Latvian branch of GITIS at the Baltic Russian Institute and worked as a pedagogue 

in acting. 

In her work director Polischuk continues traditions of metaphysical theatre. In her performances 

Polischuk plays mysterious games with time and searches for unusual theatrical spaces which then get 

altered, expanded, narrowed with the help of film and TV, as well as practices a tearing down of the 

вЂћfourth wallвЂќ through the interaction of the actors, the stage and the audience. 

Polischuk is director of the productions staged in the New Riga Theatre, the Theatre of Liepaja, the 

Russian Drama Theatre, the Independent theatre вЂћBlack BoxвЂќ, Oslo, Latvian National theatre, 

Theatre EtCetera, Russia. Since 2008 Galina Polischuk is the former of artistic concept in Theatre 

Observatory. Director tends to the tradition of A. Aurtod, A. Vasilyev, P. Brook, J. Grotovsky theatre, 

therefore, there are two acting areas вЂ― black and white in Theatre Observatory. 

 

FESTIVALS 

2010.gads. RIGA LIVE  Rīga, Latvija 

The productions of Galina Polischuk: 

How to Become Famous? (2009, Theatre Observatory) 

A Street Named Desire (2008, Theatre Observatory) 

Carrie. Retrospection (2008, National theatre in cooperation with Theatre Observatory) 

Julia Farnese (2007, National theatre in cooperation with Theatre Observatory) 

Us (2007, Theatre Observatory) 

Sacred Blood (2006, Black Box theatre, Oslo) 

The Thaming of the Shew. Sla:i (2006, National theatre) 

The Cruel Games (2005, National theatre) 

Vaccines for Cold (2005, Theatre Observatory) 

Blow, Wind! (2004, National theatre) 

Jasmine (2004, Russian drama theatre) 
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Romeo and Juliet (2003, The theatre of Liepaja) 

The Glass Menagerie (2003, New Riga theatre) 

He, She and Francis (2002, new Riga theatre) 

The Baltic House, Russia 

SLAVIJA 2008, Serbia 

Stage of Humanity, Ukraine 

Tempus Art 2007, Slovakia 

The Golden Mask, Russia 

The Nordic Theatre Festival ―Sight and Vision 2006‖, Denmark 

The New Drama European Theatre Festival, Russia 

The International Shakespeare Festival, Poland 

The New Europe, Germany 

The Small Scene Festival, Croatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=13
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=7
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=12
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=10
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=6
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=4
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=9
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=8
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=2
http://www.observatorija.lv/index.php?sid=19&item=1
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Jan Erik Holst 

 
 

 Jan Erik Holst is Executive Editor and Deputy Director General at the Norwegian Film 

Institute (NFI) and responsible for Major Film Cultural Events in Norway and abroad, as well as 

Film Historical publications and lectures. He has been Director at the NFI since 1988, and led 

the work  of Archives, Production and International Promotions since then. In 2006 he published 

a Film Political Essay called ‖The Little Circus‖, dealing with Norwegian Film Policy and Film 

History since 1945. He is also the Editor of the Norwegian Filmography 1895 – 1995. 

 

 Holst is educated at the Institution for Film and Theater Science and at the Dramatic 

Institute in Stockholm, and was a Film Critic, Lecturer, Editor, Cinema programmer and Film 

Producer from 1974 til 1988. 

 

 Holst was a member of the board of Eurimages 1989-1991 and of the Nordic Film and 

Television Fund from 1991-1996. He was also Chairman of The Norwegian Film Workers 

Association 1980-81 and of the Norwegian Association of Film Societies 1970-72. 
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LAIMA FREIMANE 
 

 

 

 
 

 

Date of birth: 1964 

Awards: 

"Lielais Kristaps" - best documentary feature "But The Hour Is Near" (2003) 

 

 

Since 2001 - a member of the Latvian Filmmakers Union. 

Phone/Fax +371 67291584 

E-mail: laima@screenvision.lv 

 

Present occupation:  

 Film Studio "Screen Vision" 

Filmography:  

 

Producer: 

Gaismas zīmes 

Nerunā par to 

Scortum 

Elīna 

Sekojot mērķim 

Krišana 

Moskačka 

11 LKA īsfilmas-diplomdarbi 

Bet stunda nāk 

Starp Latvijām 

 

Producer and manager: 

Prieţu bērni 

Alise 

Daudz laimes! 

Hoľka 

Alternatīva 

 

Manager and executive producer: 

Monotonija 

Paslēpes 

Seko man 

Golfa straume zem ledus kalna 

Olu kundze 

Iepazīsti Latviju 

http://www.latfilma.lv/lks/index.html
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Kāzas 

Pa ceļam aizejot 

 

Producer and manager (animation films): 

Šļurpils 

Reiz Dievs... 

Pasaules mala 

Raksti dūmos 

Aliľas maliľa 

Latvieši pūš pīlītes 

Contact:  

 

Film Studio "GILDE" 

Amatu iela 5, 

LV 1941, Riga, Latvia 

Tel./Fax: +371 67210022, 

Mob. tel.: +371 29508441 

E-mail: latfilma@erseta.lv 

Home page: www.gilde.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latfilma.lv/gilde/
mailto:latfilma@erseta.lv
http://www.gilde.lv/
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Pitruka Ieva 
Curriculum Vitae  

Address Liberty Street, LV-1012 Riga, Latvia  

Phone 26358150  

Date of Birth 01/31/1960  

 

Work experience  

The time period for the 2009th - 2010.  

Occupation or position held Lecturer, Journalist, project manager, movie expert  

Workplace name RSEAB, Ventspils University College, movie magazine "Cinema" with, the 

Latvian Union of Cinematography, the Latvian National Film Center  

Time period 2002nd - 2008.  

Occupation or position of the Foreign Relations Officer, International Film Festival Specialist  

Jobs in the name of the Latvian National Film Center  

The time period for the 1990th - 2002.  

Occupation or position held, Film Programmer  

Jobs in the name of the International Film Forum Arsenals  

The time period for the 1978th - 1990th  

Occupation or position of assistant director, rekvizitore  

Jobs in the name of Riga Film Studio  

Education  

The time period for the 2004th - 2005th  

Principal subjects / Occupational skills Diploma / religious and ethical teaching qualification  

 

Education Name and type of the Latvian State University, Faculty of Theology  

Time period 2002nd - 2004.  

Principal subjects / Occupational skills Diploma / Master of Humanities degree in theology and 

religious science  

 

 

Education Name and type of the Latvian State University, Faculty of Theology  

The time period for the 1998th - 2002.  
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Principal subjects / Occupational skills Diploma / Christian psychologist, counselor, social care 

worker karitatīvais  

Education Name and type of Latvian Christian Academy  

 

Additional education, courses  

The time period for the 2010th  

Course title Nordic Foundation, the Norwegian Film Institute internship  

The time period for the 1996th  

Course Name internship at Chicago (USA), the program''Chicago Artist's International 

Programme''  

 

Skills  

Native language Latvian  

Other languages  

Self-assessment  

     Understanding  Speaking  Writing  

Russian     perfectly well    well  well 

 English    well     well   well  

Research and publications  

 (For the last 6 years) in the regular editions of the publication of the film "Kinoraksti 

',''''Studio,''Eve'',''Una'',' The Independent Morning Newspaper'', the Latvian newspaper". Articles 

on the Latvian film international film festival list: Lübeck Nordic Film Days (Germany), "Spring 

Vilnius" (Lithuania), "Arsenal", "Bimini", "Berimor" etc.  

 

Prepared for the issue: Title of the Latvian Russian Grand Cinema Encyclopedia, the section 

"Charles Sebra kinolomas" future for book publishing house, "Penguin Books". 
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Janis Garančs 
 

Born 1973 

 

Work experience 

 

Time period August, 2006 - February 2008 

Occupation or position held Research assistant 

The main obligations of EU research project "LIVE" (www.ist-live.org) 

Jobs in the name of Image Technology Institute (the Institute of Imaging Technologies), Cologne 

University of Applied Sciences 

Time period June, 2001 - March, 2002 

Occupation or position held Research Assistant, 1 / 8 load 

Jobs in the name of the Cologne University of Applied Sciences 

Time period November, 1996 - March 2002 

Occupation or position of the researcher - consultant ¼ load 

Main duties Work creative research group on the project "Future TV - media-on-demand 

system" 

Jobs in the name of Ericsson Media Lab, Stockholm 

Time period June, 1994 - March, 1995 

Occupation or position of the spot advertising director, training manager 

Jobs in the name of Advertising Agency "Silicone" 

 

Professional activities 

 

The period 2008 - present 

The main duties of multimedia educational programs for the creation of a Master 

Jobs in the name of the Liepaja Academy 

The period 1997 - present 

Key responsibilities Server cluster Xi.NET maintenance of international, experimental web 

projects and vēstuļkopām 

The period 2000 
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The main duties of Co-Founder 

Jobs in the name of media culture in Riga Center RIXC 

The period 1996 

Occupation or position of the Co-Founder 

Jobs in the name of the Riga Electronic Arts and Media Laboratory (E-Lab) 

 

Education 

 

The period 2000 - 2003 

Principal subjects / Occupational skills Audiovisual Media Arts Master 

Education Name and type of the Cologne Academy of Media Arts (KHM) 

The period 1999 - 2000 

Principal subjects / Occupational skills Visual Communication Division (Magistracy program, 

one semester) 

Education Name and type of the Hamburg Art Academy (HfbK) 

The period 1995 - 1999 

Principal subjects / Occupational skills Video and datormediju Division (viesstudents) 

Education authority and the way the Royal Academy of Art (KKH), Stockholm 

The period 1992 - 1995 

Principal subjects / Occupational skills Painting Department (BSc 1997) 

Education Name and type of Latvian Academy of Arts 

Practice Areas Scientific work in the media field 

 

Skills 

Native language Latvian language 

Other languages 

Self-assessment Understanding Speaking Writing 

English excellent excellent very good 

Russian language excellent good good 

 

Participation with other types of papers in conferences 
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Updated: 
1995 - 2008, about 50 participated in international art and cultural conferences and symposia 

with presentations or as a working group (workshop) leader - both individually and as a Latvian 

(E-Lab and RIXC) representative. Latvian gave lectures: New Academy (2002 and 2003), Baltic 

International Summer School 2007th 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Čirjevskis 

Personas kods 100658-10602 

Dzimšanas vieta Igaunija 

Adrese  Zolitūdes ielā 38/2 - 44 , Rīga 

Tālrunis 7405941 Mobilais tālrunis: 29558375 

Fakss  

E-pasts andrejs@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Vīrietis 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Asociētais Profesors ekonomikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieņemamais amats No 2000.gada - Asociētais profesors mārketinga un menedžmenta katedrā 

 1994-2000 - Stratēģiskā menedžmenta lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA 

Laika periods 2006.gada marts 

Profesija vai ieņemamais amats Strategic Management. 36 stundas. MBA programma.  

Darba vietas nosaukums  Estonian Business School.  

Laika periods 2005.gads, 2006. gads 

Profesija vai ieņemamais amats Strategic Management. Course 8 hours.  

Darba vietas nosaukums  School of Economics of INHOLLAND University. Rotterdam. Hollande. 

Laika periods 2000.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadošais konsultants 

Darba vietas nosaukums  Rīgas menedžeru skolas (RMS Consulting)  

Laika periods No 1999.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  ANS Apmācīšanas centra (Rīga, Lidosta) 

Laika periods  1999.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors.  

Darba vietas nosaukums  Sankt-Pēterburgas Starptautiskā Ekonomikas attiecību un Tiesas  Institūtts 

Laika periods No 1998.gada līdz 2000.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Viceprezidents finansu un ekonomikas jautājumos 

Darba vietas nosaukums  V a/s “Latvijas Gaisa Satiksme” 
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Laika periods No 1998.gada līdz 1999.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs. 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skolas (LBS)  

Laika periods No 1988.gada maija līdz 1998.gada novembrim  

Profesija vai ieņemamais amats Personāla piemeklēšanas un vadības konsultants (Executive search and 
management consultants                       

Darba vietas nosaukums  J.FRIISBERG & PARTNERS SIA, IIC PARTNERS        

Laika periods 1998.gads  

Profesija vai ieņemamais amats  Dibinātājs un valdes loceklis                                    

Darba vietas nosaukums  SIA „Sinerģija”  

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 

Darba vietas nosaukums  AS „Latvijas Kreditbanka" 

Laika periods No 1994.gada līdz 1998.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Ģenerāldirektora vietnieks (finanses, ekonomikas un QA jautājumos) . 

Darba vietas nosaukums  SIA LAPA LTD, International Crewing Agents  

Laika periods No 1990.gada līdz 1991.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Direktora vietnieks ekonomikas jautājumos. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

Laika periods No 1988.gada līdz 1990.gadam        

Profesija vai ieņemamais amats Bazes kapteinis - direktors. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Ekonomikas un Kultūras Augstskola 

Laika periods No 1994.gada līdz 1995.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors. 

Darba vietas nosaukums  Sociālo Tehnoloģiju Institūts 

Laika periods 1994.gadās  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Marketinga un Menedžmenta programmu lektors. 

Darba vietas nosaukums  Baltijas- Krievu Institūts 

Laika periods No 1978.gada līdz 1988.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Bāzes vecākais, otrais, trešais kapteiņa palīgs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas refrižeratoru flotes bāze 

Izglītība                                                 

 

 

Laika periods 2005.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Consulting for Management Educator 
                                     

Izglītības iestādes nosaukums un veids Bled School of Management                             

Laika periods 2004.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Finance track 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategy track 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management, 2003 

Laika periods 2001.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategic business planning, Financial information  for management, Information 
system  

Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA “John Moffat”, Riga, ACCA courses 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Personala atlase 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Biznesa Skola 

Laika periods 1997.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1997.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Audit and Accountancy  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Moore Stephens Riga   

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomisko zinātņu kandidāta  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskava 

Laika periods 1996.gads                                 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Financial accounting for bank‟s executives (30 hours )  
  

 Finacial accounting for executives (72 hours),  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Arthur Andersen Riga                                    

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Certificate of Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System)  of  Det 
Norske Veritas   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System   of  Det Norske 
Veritas  

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Intenvais businesa treniņš “Decision base”   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Intenvais businesa treniņš “Decision base”  Riga  

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ārējās tirdzniecības akadēmijas diploms ar izcilību - ekonomists ar svešvalodu 
zināšanām (angļu valoda, franču valoda) 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības  akadēmija, Maskavā 

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadīšanas maģistra grāda diploms (Master of International Management)  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Parizē 

Laika periods   1992.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Universitātes sertifikāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Havard Business Case Study course, Harvarda universitāte 

Laika periods  No 1990.gada līdz 1996.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Aspirantūra 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Viskrievijas zinātniski - pētnieciskā projektēšanas, konstruēšanas, ekonomikas, 
informācijas un automatizētās zivsaimniecības pārvaldes sistēmas institūts 

Laika periods No 1992.gada līdz 1993.gadam 

Izglītības iestādes nosaukums un veids CCIP, ESCP-EAP, Parīzē  

Laika periods No 1991.gada līdz 1993.gadam  

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Ārējās tirdzniecības akadēmija, Maskavā  

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vācu menedžmenta akadēmijas sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vācu menedžmenta akadēmija 

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās komercskolas diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības akadēmija, Maskavā 

Laika periods 1988.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tālbraucēja - kapteiņa diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgā 

Laika periods No 1980.gada līdz 1987.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera - ekonomista  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vissavienības neklātienes pārtikas rūpniecības  institūts, Maskavā  

Laika periods No 1973.gada līdz 1978.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kuģu vadītāja diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kalinigard Marine Colledge  

   

Prasmes  
 

 

Dzimtā valoda Krievu 
 

 

Citas valodas Latviešu, angļu, franču 
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Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  – ļ
oti labi 

– l
abi 

– v
āji 

– ļ
oti labi 

– l
abi 

– v
āji 

– ļ
oti labi 

– l
abi 

– v
āji 

Latviešu  *   *   *   

Angļu  *   *   *   

Franču   *   *   *   

 1.  

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Industry Life Cycle vs. Gross Domestic Product”, March 2006, The ICFAI University 
Press. India. ISSN 0972-5326. 

„Latvian national competitive advantage of Forest industry” International Conference 
“The Next Decade Challenges for Business”, February 2-3, 2006, Riga, Latvia.  ISBN 
9984- 705- 20- X 

“Finanšu plānošana un EVA izveidošana”, “Direktors” No 1 (10) janvāris, 2006.  

“Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. „Grāmatvedība un ekonomika” N 11(23), 2005   

„Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. “Bilance”, Nr. 20(128), 10.2005 

“Kompānijas vērtības maksimizācija”, “Direktors” No 6 (6) septembris, 2005.    

«Can forest industry constitute the Latvian national competitive advantage on the EU 
level?” VI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences referātu tēzes. Minska  
2005 g. ISBN 985-6544-49-2 

“How define the most prospective and attractive industries in Latvia?” V 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences referātu tēzes. Minska  2004 g. ISBN 
985-6544-49-1 

«Использование модели Мак-Кинси для выбора международной коммерческой 
стратегии развития предприятия». Starpreģionālās zinātniski praktiskās 
konferences materiāli (ekonomikas sekcija) 1 daļa. Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области).  2001, lpp. 25-32, ISBN5-7320-0630-3 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds 2. Gūtmanis Normunds 

Personas kods 3. 290770-11912 

Dzimšanas vieta 4. Liepājas rajons, Aizpute 

Adrese  Andromedas gatve 7-19, Lv 1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26525233 

Fakss nav 

E-pasts  normundsgutmanis@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvietis 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Matemātikas maģistrs (Mg. math) 

Darba pieredze  
  

Laika periods    No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2001-2005 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiņa universitāte 

Laika periods    2003- 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Ventspils Augstskola 

Laika periods    1997- 2002    

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Laika periods 1998-2000 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas komercskola 

Laika periods 1991-1998 

Profesija vai ieņemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums Aizputes vidusskola 
  

Izglītība  
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Laika periods 2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) 
Informacijas tehnoloģijas nozares sistemu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 
apakšnozarē Sērija D Nr.0102 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta akadēmiskais nosaukums 
Vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē   DO Nr.0003 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1993.- 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds matemātikā 
Nr.001074 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 

Laika periods 1988-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 
  Matemātiķa kvalifikācija  Nr.102753 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda   x   x   x  

Krievu valoda  x   x    x  

 –  

  

Zinātniskā darbība  
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

mācību grāmatas  

 
 

 

1.N. Gūtmanis, E. Liepa, RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, Starptaut. 

konf. rakstu krāj., Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2001,133-136 lpp. 

2.V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Latvijas naudas tirgus procentu likmju modeļu 

identifikācija, 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2001, 140 lpp. 

3.V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Modeling of the Latvian Term Structure of Interest 

Rate, RTU zin.konf. rakstu krāj., 2001,17-24 lpp. 

4. Pavlenko O., Gūtmanis N., Latvian Financial Market Analysis Using Software 
WINRATS,  1st International Conference APLIMAT, 2002,p.p.327-330. 
5. Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of 

Interest Rate, 1st International Conference APLIMAT, 2002 ,p.p.47-52. 

6. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast indicators of Latvia’s 
economics, RA starpt.konf. rakstu krājums, Rīga, 2002, 16-18 lpp. 
7. Carkova V., Gūtmanis N., On Convergence of Garch (p,q), 17. IWSM Starptautiskā 
konference,Grieķijā, Krētā, 2002, p.p. 149-152. 
8. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Počs R. On Latvian Economic Indicator, The 6th 
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, 
Florida, USA, 14 – 18 July,  2002. p.p. 462 - 463. 
 9. Carkova V., Gūtmanis N., Contorol Theory Approach to GARCH 

Convergence Analysis, The 6th World Multiconference on Systemics, 

Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, Florida, USA, 14 – 18 July,  

2002. p.p. 464-465. 

 10.  Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic Iterations, 3rd 

International Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, Slavākija, 2004, 

p.p.445-451. 

 11. Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov Evolution 

Families, 3rd International Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, 

Slovākija, 2004, p.p.635-639. 

12. Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической стационарости 

GARCH(p,q) процесса,. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

Интеллектуальные системы принятия решений и информационные 

технологии, Ukraina, 17-19 maijs, 2006,p.p. 99- 102. 

13. Carkovs J., Gūtmanis N. On GARCH(p,q) convergence. Международный 

научно-технический  журнал «Системнi дослiдження та Iнформацiйнi 

технологiï (System Analysis and Information Technology)», изд. КПИ, Kijeva, 

Ukraina  (iesniegts publicēšanai, 5 lpp.) 

 

1. Gūtmanis N., Loģistika, Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta 

akadēmija, 2007  285 lpp 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

1. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību 

transformācija: procesi, tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa augstskola 

Turība, 2001. 
Referāts: Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas  

2. Starptautiskā konference “II Pasaules latviešu zinātnieku kongress”, Rīga, 

2001. 

Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Latvijas naudas tirgus procentu likmju 

modeļu identifikācija.  

3. Starptautiskā konference “42. Starptautiskā zinātniskā 

konference”, Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 

Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of 

Interest Rate. 

4. Starptautiskā konference “1
st
 International Conference APLIMAT”, 

Bratislava, Slovak Republic, 2002. 

Referāts:Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of 

Interest      Rate 

5. Starptautiskā konference “Tradicionālais un novatoriskais 

sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā 

ekonomikas attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, 2002. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast 

indicators of Latvia’s economics. 

6. Starptautiskā konference “3
rd

 International Conference 

APLIMAT”, Bratislava, Slovak Republic, 2004. 

Referāts:Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic Iterations. 

7. Starptautiskā konference Интеллектуальные системы 

принятия решений и информационные технологии, Ukraina, 2006. 

Referāts: Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической 

стационарости GARCH(p,q) процесса. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds VULFS KOZLINSKIS 

Adrese Marijas 1, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis +371 67807963 Mobilais tālrunis +371 29207455 

Fakss +371 7500252 

E-pasts vulfs@rsebaa.lv 

Dzimšanas datums 02.03.1951. 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007 - šobrīd  

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskā Institūta vadītājs 

Galvenie pienākumi Institūta darba organizēšana, pētnieciskais darbs 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, Meţa iela 3, Rīga, LV-1048 

  

Laika periods 2006 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Doktora studiju programmas direktors 

Galvenie pienākumi Mācību procesa organizēšana un koordinēšana 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, Meţa iela 3, Rīga, LV-1048 

  

Laika periods 2004 - šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātľu prorektors 

Galvenie pienākumi Zinātniskā darba organizēšana augstskolā 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, Meţa iela 3, Rīga, LV-1048 

  

Laika periods 1999 - 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Starptautiskās Maģistru programmas ―Uzľēmējdarbības 

ekonomika un vadība‖ vadītājs 

Galvenie pienākumi Studiju programmas vadība 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Svētes iela 18, Jelgava, 

LV 3001 

  

Laika periods 1999 - 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais vadītājs 

Galvenie pienākumi Latvijas - Norvēģijas kopprojekta koordinācijas 
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Darba vietas nosaukums Latvijas – Norvēģijas Lauku attīstības un studiju centrs, Svētes 

iela 18, Jelgava, LV 3001 

  

Laika periods 1991 - 1997 

Profesija vai ieľemamais amats Profesors 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Svētes iela 18, Jelgava, 

LV 3001 

  

Laika periods 1991 - 1997 

Profesija vai ieľemamais amats Prezidents 

Galvenie pienākumi Uzľēmuma vadība 

Darba vietas nosaukums Agrobiznesa centrs, Lielā ielā 1, Jelgava, LV 3001 

  

Laika periods 1985 - 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Svētes iela 18, Jelgava, 

LV 3001 

  

Laika periods 1978 - 1985 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Ekonomikas fakultāte, 

Svētes iela 18, Jelgava, LV 3001 

  

Laika periods 1974 - 1978 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi Pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Ekonomikas fakultāte, 

Svētes iela 18, Jelgava, LV 3001 

  

Izglītība  

  

Laika periods 2007  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Salfordas universitāte, Lielbritānija 

  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Dr. habil. oec. Diploms 
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Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Zinātnes padome 

  

Laika periods 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Kursi ekonomikā - sertifikāts 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte 

  

Laika periods 1975.-1978. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zinātnes kandidāts – Diploms 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

  

Laika periods 1970. – 1974. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latviešu, krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu valoda  C2(ļoti labi) C2(ļoti labi) C2(ļoti labi) 

Datora lietošanas prasmes Ms Word, Ms Excel, Internet 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
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LZP un citu valsts finansēto 

pētījumu projektu, programmu 

dalībnieks vai vadītājs  

Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajos projektos 

(2004-2005): Baltijas valstu uzľēmējdarbības vides attīstības 

monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un aprobācija. 

Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajā projektā (2006-

2007): „Uzľēmējdarbības vides attīstības monitoringa veikšana 

Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana‖. 

LR Zemkopības ministrijas projekta „Latvijas Lauku attīstības 

programmas projekta 2007.-2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) 

novērtējums‖  eksperts. Projekta izpildes termiľš (2006.) 

LR Zemkopības ministrijas projekta „Lauksaimniecības un lauku 

atbalsta politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls 

raţošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai‖ eksperts. 

(2006.) 

NVA ESF projekta „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz 

zināšanām balstītā sabiedrībā cilvēkresursu un mūţizglītības 

aspektā Kurzemes reģionā‖  vadošais pētnieks. Projekta izpildes 

termiľš (2006. –2007.) 

Projekta „Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes 

atsevišķām pārtikas grupām ietekme uz šo produktu patēriľu un šo 

produktu raţotāju konkurētspēju‖  vadība 

Līdzdalība projektā „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums 

lauksaimniekiem‖, vadošais pētnieks (2007.) 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

Vairāk nekā 70 zinātnisko rakstu 

Zinātnisko pētījumu virzieni: Biznesa makrovide Baltijā, ES 

fondu izmantošana Latvijas lauksaimniecībā 

1. Auziľš, A., Nipers, A., Kozlinskis, V. Effect of value 

Added Tax Rate Changes on Market Equilibrium.// 

Management Theory and Studies for Rural Business and 

Infrastructure Development, ISSN 1822-6760, UDK 

658(474.5)(06)Va 24, p. 15- 23, Akadēmija, 2008 

2. Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 

sabiedrībā cilvēkresursu un mūţizglītības aspektā 

Kurzemes reģionā. 2007. www.nva.lv/esf/docs/16 

469cb5bla7f9f4.99374331.pdf 

3. „Evaluation of some business macro environment 

forecasting methods‖. Līdzautore K. Guseva. Journal for 

Bussiness Economics and Management, Special edition. 

Lithuania, 2006. 

4. „Evaluation of some business macro environment 

forecasting methods‖. Līdzautore K. Guseva. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „The Next Decade 

Challenges for Business‖ rakstu krājums, 

RSEBAA&CIDD, Rīga, Latvija, 2006., 188. – 198.lpp. 

5. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību 

līdzeklis. Ar līdzautoriem.  Jelgava, 2005. 

6. ―Biznesa makro vides tiesiskie aspekti‖, Starptautiskā 

zinātniskā konference ―Ekonomikas zinātne – lauku 

attīstībai‖ (līdzautori: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, 

2004. gada aprīlī, lpp. 11 – 18 ; 

7. Information Society and Modern Business, Proceeding of 

International Scientific conference ―Comparative Analysis 

of Development of Business Macro Environment in the 

Baltic States‖ (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), 

Ventspils, Latvia 2004, Jumava, pp. 359-367; 

8. ―Methodological Aspects of Evaluation of Development of 

Business Macro Environment in the Baltic Countries‖, 

International conference ―Research in Statistics – Basis of 

Social Sciences and Education‖ Riga, Latvia 2.–4.10.2003. 

(co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns); 

9. BME: Social Component, International Scientific 

conference ―Economic Science for Rural Development‖ 

(co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, Latvia, 2003; 

10. ―Evaluation of Business Macro Environment in Latvia‖ 

7th Nordic-Baltic Conference in Regional Science: 

Regional Integration and Transition in the Baltic Rim, 

Ystad, Sweden, 2003. (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns); 

11. Elaboration and approbation of appropriate aggregate 

index evaluation and forecasting of business macro 

environment in Baltic states, Proceedings of the 

International Scientific Conference ―Traditions and 

innovations in sustainable economic development‖ 

Rēzeknē, Latvia, Higher Education Institution, 2002. pp. 

466-474 (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns) 

 

http://www.nva.lv/esf/docs/16%20469cb5bla7f9f4.99374331.pdf
http://www.nva.lv/esf/docs/16%20469cb5bla7f9f4.99374331.pdf
http://www.nva.lv/esf/docs/16%20469cb5bla7f9f4.99374331.pdf
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

Referāts ―Evaluation of Business Macro Environment: Case of 

Economic Slowdown‖ Starptautiskā zinātniskā konference 

―Sustainable Business Development under Scenarios of Possible 

Economic Slowdown‖, RSEBAA, Latvija, 2008 

Referāts „Evaluation of some business macro environment 

forecasting methods‖. Līdzautore: K. Guseva / Starptautiskā 

zinātniskā konference „The Next Decade Challenges for Business‖, 

RISEBA, Latvija, 2006 

Referāts ―Legal aspects of business macro environment‖/ 

Starptautiskā zinātniskā konference ―Science of Economy for rural 

development‖, Jelgava, Latvija, 2004  

Referāts ‖Information Society and Modern Business‖/ Starptautiskā 

zinātniskā konference ―Comparative Analysis of Development of 

Business Macro Environment in the Baltic States‖, Ventspils, 

Latvija, 2004 

Referāts ―Methodological Aspects of Evaluation of Development of 

Business Macro Environment in the Baltic Countries‖/ 

Starptautiskā zinātniskā konference, Riga, Latvia, 2003 

Referāts ―Evaluation of Business Macro Environment in Latvia‖/ 

7th Nordic-Baltic Conference in Regional Science: Regional 

Integration and Transition in the Baltic Rim, Ystad, Zviedrija, 2003 

Referāts ―Elaboration and approbation of appropriate aggregate 

index evaluation and forecasting of business macro environment in 

Baltic states‖/ Starptautiskā zinātniskā konference ―Traditions and 

innovations in sustainable economic development‖, Rēzekne, 

Latvija, 2002 

 

 

 

Aktualizēts: 

2008.gada septembrī 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Leonids Krēmers 

Personas kods 060253 – 11815 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese  Prūšu iela 24/6 - 4. LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7264218 Mobilais tālrunis 2 9 524932 

Fakss 7500252 

E-pasts kremers@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums 1953.gada 06.februarī 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2004 līdz š.d.  

Profesija vai ieņemamais amats studiju programmas “Elektroniska komercija” direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods 1999-2004 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 2001–2002 

Profesija vai ieņemamais amats IT projektu vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA “Magnet Enterprises” 

Laika periods 2000-2003 

Profesija vai ieņemamais amats BKI reklāmas aģentūra vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts (BKI) 

Laika periods 1999-2002 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 1998-2004 

Profesija vai ieņemamais amats studiju proekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  “ Datorgrafikas studija ”, SIA “ Bilance Serviss ” 

Laika periods 1997-1998 
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Profesija vai ieņemamais amats proekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  SIA “RD-computer” 

Laika periods 1992-1997 

Profesija vai ieņemamais amats komercdirektors 

Darba vietas nosaukums  SIA “ Interna ” 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieņemamais amats kursa “ Personālā datora izmantošana ekonomiskiem aprēķiniem ” pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  40 vidusskola 

Laika periods 1979-1992 

Profesija vai ieņemamais amats 1990-1992 – ASP nodaļas vadītājs 

 1987 – sektora vadītājs, ESM serviss 

 1984 – vadošais inženieris 

 1982 – ESM priekšnieks 

 1980 – vecākais inženieris 

 1979 – inženieris 

Darba vietas nosaukums  RA “ Radiotehnika ”, Konstruktoru  birojs “ Orbita ” 

Laika periods 1975 -1979 

Profesija vai ieņemamais amats fizikas un elektrotehnikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 35 vidusskola 

Izglītība  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.    

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Transporta un sakaru institūts, pilna laika 

Laika periods 2002 – 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Transporta un sakaru institūts,  nepilna laika  

Laika periods 1985 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / ESM, operatīvas sistēmas un programēšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitātes vadītāju un tautas saimniecības speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursi 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / specialitāte – ESM “ Nairi-4 ” iekārtas 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Erevānas ZPC “Algoritms ”, 

Laika periods 1970-1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms /  Inženieris-elektriķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Politehniskajs Institūts, diena 
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Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  – ļ
oti labi 

– l
abi 

– v
āji 

– ļ
oti labi 

– l
abi 

– v
āji 

– ļ
oti labi 

– l
abi 

– v
ā
ji 

Latviešu  *    *   *  

Angļu   *    *   * 

 5.  

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 
apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

  
 
 
 
 
 
 
Леонид Кремер, Ольга Ремез, «Компьютерная графика». Альбом ускоренного 
обучения. Издательство БРИ, Рига, 2002 г. 
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Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

2006. gada 23.-24. februārī, Rīgā, Transporta un sakaru institūts (TSI). 
Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Mūsdienu izglītības problēmas».  
Studiju disciplīnu integrācija programmā «Elektroniskā 
komercija». «Programma un tēzes», Rīga 2006. TSI. 
 
2005. gada 24. februārī, Rīgā, TSI. 
Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Izglītības problēmas mūsdieinu apstākļos». 
Dažas studentu uzmanības aktivizācijas mētodes «Elektroniskas 
komercijas» kursa nodarbībās.  «Programma un tēzes», Rīga 2005. 
TSI.  
 
2004. gada 18 decembrī, Rīgā, TSI. 
Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 
tehnoloģija – solis nākotnē» Идентификация критериев требований к 
программному обеспечению при разработке информационно-
образовательной среды  ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. 
TSI. 
 
2004. gada 22.–23. aprīlī, Rīgā, TSI  
Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un 
tehnoloģija – solis nākotnē» 

Управление требованиями к программному обеспечению 
при разработке информационно-образовательной среды 
ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. TSI 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Arthur Lindemanis 

Tālrunis (+371) 67907962 Mobile: (+371) 26492347 

Fakss (+371) 67500252 

E-pasts arthur.lindemanis@ba.lv; lindemanis@riseba.lv; alindemanis@rbs.lv  
  

Pilsonība ASV 
  

Dzimšanas datums 04.01.1948 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Darba pieredze  

I  

Laika periods 2007 – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats Katedras vadītājs, Uzņēmējdarbības katedra 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
Rīga , Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2007 – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats Projektu vadītājs zinātniskajos jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2006  

Profesija vai ieņemamais amats Zinātņu prorektors  

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2003 – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats MBA docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieņemamais amats Viesprofesors, Biznesa vadības nodaļa 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Valmiera, Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2003-2004 

mailto:arthur.lindemanis@ba.lv
mailto:lindemanis@riseba.lv
mailto:alindemanis@rbs.lv
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Profesija vai ieņemamais amats Direktors 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskolas konsultāciju centrs, Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2002-2003 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors, Materiālo un inženieru zinātņu departaments 

Darba vietas nosaukums un adrese University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1992-2003 

Profesija vai ieņemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Lindemanis & Associates, Charlotte, North Carolina and Salt Lake City, Utah, USA 

Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 
  

Laika periods 1985-1992 

Profesija vai ieņemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Technology Ventures, Inc., Boston, Massachusetts  and New York, New York, USA. 

Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 
  

Laika periods 1984-1985 

Profesija vai ieņemamais amats Direktors, Corporate Surface Technology Applications Center 

Darba vietas nosaukums un adrese  Combustion Engineering, Inc., Boston, Massachusetts, USA 

Nozare Industriālais sektors 
  

Laika periods 1981-1984 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenais tehnoloģiju stratēģis, C-E Corporate Headquarters 

Darba vietas nosaukums un adrese Combustion Engineering, Inc., Stamford, Connecticut, USA 

Nozare Industriālais sektors 
  

Laika periods 1979-1981 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Carborundum Co., Niagara Falls, New York, USA 

Nozare Industriālais sektors 
  

Laika periods 1979-1981 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Kennecott Development Co., Lexington, Massachusetts, USA 

Nozare Industriālais sektors 
  

Laika periods 1978-1979 

Profesija vai ieņemamais amats Izpētes inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Occidental Petroleum Corp., Irvine, California, USA 

Nozare Dabīgie resursi  
  

Izglītība  
  

Laika periods 2006. gada 1. – 2. oktobris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Case Studies Teaching Workshop” 
apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Randy Kudar (Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada), Rīgas 
Tehniska Universitāte, Riga, Latvia 

  

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Training Workshop on EU Public 
Procurement Procedures” apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Technical Assistance Information Exchange Unit of the European Commission (TAIEX), 
Dikļu, Latvia  

  

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Teaching Project Cycle Management” 
(Official Development Assistance for Central Europe (ODACE)) apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Canadian Bureau for International Education (CBIE), University of Warsaw, Warsaw, 
Poland 

  

Laika periods 1973 – 1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr.sc.Inženierzinātne (Ph.D.Engeneering)  
Nacionālā zinātnes fonda Zinātniskais Biedrs (NSF Research Fellow) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Pennsylvania 

  

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs Mehāniskā inženierzinātne  (B.M.E.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Delaware 
  

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs Ķīmija (B.A.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Delaware 
  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu Valoda  Augstākais 
līmenis 

Augstākais 
līmenis 

Augstākais 
līmenis 

Augstākais 
līmenis 

Augstākais līmenis 

Latviešu Valoda  Augstākais 
līmenis 

Augstākais 
līmenis 

Augstākais 
līmenis 

Augstākais 
līmenis 

Vidējais līmenis 

Franču Valoda  Vidējais līmenis Vidējais līmenis Vidējais līmenis Vidējais līmenis Vidējais līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Vairāk nekā 20 gadu pieredze, strādājot par izpilddirektoru, investoru un 
konsultantu kā MVU, tā arī internacionālo korporāciju līmenī, transformējot 
organizācijas ar mērķi uzlabot to darbību, un radot jaunus uzņēmumus 
Ziemeļamerikā, Eiropā, Japānā un Korejā.   

  

Organizatoriskas prasmes  
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Biznesa vadība Ieguva lielu pieredzi vadībā, vadot sešas kompānijas biotehnoloģijas 
aprīkojuma, lāzeru, robottehnikas, ēdienu apstrādes un apģērbu 
izgatavošanas sektoros, ar ikgadējo apgrozījumu līdz 27 miljoniem USD 
un vairāk kā 300 darbiniekiem. 

Piedalījies vairāk nekā 50 ASV un internacionālos uzņēmumos, 
sadarbojoties ar tādam kompānijam kā Alcoa, Harris Semiconductor, 
Huyndai Electronics, Genentech, Samsung, Siemens un Worthington 
Industries. 

Piesaistīja kapitālu vairāk nekā 30 milj. USD vērtībā.  
  

Projektu vadība 
 

Latvijas projektu izlase, 
Zinātniskā darbība 

2007 
Projekta vadītājs un iniciators, “Developing and delivering innovative training modules for 
Baltic executives using an interdisciplinary approach to entrepreneurship and advanced 
technologies” EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu projekta pieteikumu iesniedza RISEBA 
partnerībā ar Banku augstskolu, Ventspils augstskolu, Rēzeknes Domi un Hipotēku 
banku (316 604 €) 

2005-2006 
Latvijas Nacionālais koordinators, ES 6. ietvarprogrammas IST (Informācijas Sabiedrības 
Tehnoloģijas) projekts “Collaborative technologies and environments enhancing the 
seamless creativity process leveraging the full European potential”, RBS partneris 
BrainBridges konsorcijs, Luleå, Zviedrija (600,000 €) 

2005-2006 
Satura jautājumu vadītājs/eksperts, Starptautiskās MBA-IT programmas izveide, ES ESF 
projekts [„Starptautiskas Informācijas tehnoloģiju vadīšanas maģistra programmas 
specializācijas izstrāde un ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē”] Rīgas Biznesa skola, 
Latvija (200,000 €) 

2003-2004 
Projekta direktors, ES PHARE „Project Vasaraudze 25-Phare-LE-PAO/Inst Build”, 
„Creation of excellent conditions for long-term sustainable economic development of the Vidzeme 
Region using ICT Technologies” Latvija  
(174 000 €). 

2003-2004  
Nacionālais projekta koordinators un iniciators, ANO Attīstības Programmas projekts 
“Lauku attīstības veicināšana: Izglītības saistīšana ar uzņēmējdarbību”, Latvija (65 105 
$US) 

2004 
Projekta vadītājs un iniciators, „Pašvaldību un NVO tīkla atbalsts nodarbinātības sistēmai 
reģionos” [„Local Government and NGO Regional Support Network for Unemployment“] 
Eiropas Savienības EQUAL projekta pieteikumu iesniedza Daugavpils partnerībā ar 
Jelgavu, Ventspili un Valmieru, ar Lielbritānijas Vēstniecības Latvijā atbalstu. 

2003-2004 
Projekta iniciators un vecākais konsultants, ”Social Integration Project: Cesis Castle Christmas 
Dialog”, British Foreign and Commonwealth Office, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā (15,000 
LVL) 

2003-2004 
Projekta vadītājs, Cēsu Jaunās pils un muzeja rekonstrukcijas projekts, Cēsis, Latvija. 

2003 
Projekta vadītājs, “Training Program for Rural Inhabitants to Prepare EU Application”. 
Vidzemes attīstības aģentūra un GTZ (Vācija), (3,500 LVL)   

  

Tehniskās prasmes Liela pieredze ražošanā un procesu dizainā: ķīmistie processi, bioķīmikati, šķiedra, 
apģerbi, lāzeri, pārtika, robottehnika 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio, FrontPage 
Datubāzes: MS Access, DB4, Visual FoxPro, Paradox 
Statistikas: SPSS, CrystalBall 
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Projekti: MS Project 
Grafiskie: Adobe Photoshop, Corel Draw 
Gramatvedības: QuickBooks Enterprise, PeachTree  
Programēšana: Visual Basic, C++, Fortran 

  

Akadēmiskie panākumi 
 

  

Promocijas un Maģistru diploma 
darbu vadītājs 

MBA diploma darbu vadītājs Rīgas Biznesa skola (22 aizstāvētas, no 
kuriem 8 iegūva"10" un 6 - "9") 

Doktorantūras promocijas darbu vadītājs Rīgas Starptautiskā Ekonomikas 
un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

  

Latvijā izstrādātie un īstenotie 
apmācību kursi un programmas 

BA, RSEBAA un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora 
programma. Uzsākta 2006. gada decembrī (2006, konsultatīvās padomes 
loceklis) 

Starptautiskā biznesa situāciju analīze (case studies): 
 Pre-MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

 MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

International Business Environment and Management: MBA (20st., 

angļu valodā), RSEBAA un University of Sulford kopēja 

programmā (2007)  

International Business Environment: Masters in International 

Business (40st., angļu valodā) RSEBAA, (2007) 

International Business Strategy: Masters in International Business 

(27st., angļu valodā), RSEBAA, (2007) 

International Business Management, European Bachelors, 4. kurss 

(36st., angļu valodā), RSEBAA, (2007) 

Organizāciju psiholoģija: 
 Executive MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) 

ieskaitot 

 EMBA orientācijas nedēļa “Competitive Advantage through People”  

Menedţmenta konsultēšana: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas 

Biznesa skola (2005) 

Research Methods for Business 
 Doctorate in business administration, (12 st. modulis latviešu valodā no 

60 st. kursa), Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un 
Biznesa Administrācijas Augstskolas un Ventspils augstskolas starp 
augstskolu doktorantu programmā (2007) 

 Maģistru finanses, (18 st. latviešu valodā)  Banku augstskola (2007) 

 Maģistru uzņēmējdarbība (18 st. latviešu valodā) Banku augstskola 
(2007) 

Loģistika: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

Projektu vadīšana: 
 Uzņēmējdarbības vadīšanas bakalaura programmā, 3. kurss (60 st. 

latviešu valodā), Banku Augstskola (2006/07, 2007/08) 

 Uzņēmējdarbības vadīšanas bakalaura programmā, 2. un 4. kurss (24 
st. latviešu un angļu valodā), Vidzemes Augstskola (2003) 

 MBA in International Finance & Banking (24 st. angļu valodā) Banku 
augstskolas un Swiss Business School kopējā programma (2006) 

 MBA (56 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2004, 2005, 2006) 

 Executive MBA (32 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) 
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ES projektu sagatavošanas izglītības sērija (100 st.):   
 1. līmenis: Pamati (40 st. latviešu valodā),  

 2. līmenis Vidējais līmenis (24 st. latviešu valodā) un  

 Augstākā līmeņa seminārs plānošanas speciālistiem (36 st. latviešu un 
angļu val.). 

Sponsori: AN Attīstības programma, Vidzemes Attīstības aģentūra, LAD-
RSS, GTZ, Vidzemes profesionālās izglītības centrs, Rīgas Biznesa skola 
un Vidzemes Augstskola, Valmiera, Latvija (2003-2004) 

Profesionālās iemaņas 
 

  

Uzņēmējdarbības vadīšana ASV 2000-2001 Izpilddirektors, Acacia Sportswear (Sportswear 
manufacturing). 

1997-1998 Izpilddirektors un partneris, Vision Correction (Optical laser 
surgery for presbyopia).  

1997-1998 Prezidents un izpilddirektors, Spectator Sportswear 
(Sportswear and events management). 

1994-1996 Prezidents un izpilddirektors, SI International (Robotics for 
semiconductor industry). 

1989-1990 Viceprezidents un Izpilddirektors, Marx Bros. (Food 
processing). 

1986-1988 Viceprezidents, Aerodyne Products (Vision systems).  
1986-1989 Prezident, Alpheus (Public company; Biotech equipment). 

  

Konsultācijas 1997-2002  National Council for International Visitors: Prezidenta 
padomdevējs. 

1998-2001  Mitchell Rawlings & Tissue (Juristu uzņēmums): Biznesa 
konsultants un liecību eksperts. 

2000  eDesignerSource (e-komercija): Prezidenta un dibinātāja 
konsultants. 

1999-2000 Assets2Auction (e- komercija): Prezidenta un dibinātāja 
padomdevējs 

1996-1998 AFSOR Utah Asian Studies Consortium: ASV-Japānas 
konsultants un līdzautors. 

1997  University of North Carolina, Charlotte: Biznesa konsultants. 
1997  Microelectronics Center of North Carolina (MCNC): Prezidenta 

konsultants. 
1992-1995 Sovereign Advisers (aktīvu pārvaldīšanas kompānija): 

Prezidenta padomdevējs. 
1994 Sanders Design International (“rapid prototyping”): Prezidenta/ 

dibinātāja konsultants. 
1985-1992 Institute for International Education: Izpilddirektora 

padomdevējs. 
1986-1991 Eyewitness Marketing International (mārketings): Prezidenta 

padomdevējs. 
1986-1989 University of Utah Industrial Advisory Board, Utah Center of 

Excellence for Advanced Materials and Manufacturing 
Processes: Padomes priekšsēdētājs (1987). 

1986-1988 Libra Laboratories, Inc. (pārtikas laboratorija): Prezidenta un 
dibinātāja padomdevējs.  

1986 Vestar (CalTech biopharmaceuticals spinoff): Ārvalstu 
ražošanas konsultants. 

1985-1986 Combustion Engineering, CT (Fortune 500): Korporatīvais 
konsultants jaundibinātiem uzņēmumiem. 

1982-1984 University Industrial Liaison Programs at MIT, CalTech, 

Stanford, and others: Uzľēmēju pārstāvis. 
  

Zinātniskā darbība  

Jaunākie profesionālie darbi 1. Konferences organizators un priekšsēdētājs. “Banking Institution of 
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konferencēs Higher Education 9th International Conference 2007: Riga Dialogue: 
Business and Finance Excellence in Emerging Market Economies”, 
Banku Augstskola, 2007. gada 26. – 27. Septembris, Rīga, Latvija. 

2. Konferences priekšsēdētājs. “3
rd

 Annual International Student 
Conference: The Interaction of Business and Economics for 
Sustainable Growth: Challenges and Opportunities” atbalstītāji – Rīgas 
Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola un 
Banku Augstskola, 2007. gada 27. Aprīlis, Rīga, Latvija. Novērtēšanas 
komitejas loceklis. 

3. Semināra priekšsēdētājs. “Improving Student Internships and 

Theses: Focus on Developing skills and Competencies for 

Employability and Professional Careers” kā daļa no “3
rd

 Annual 

International Student Conference” atbalstītāji – Rīgas 

Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 

Augstskola un Banku Augstskola, 2007. gada 26. Aprīlis, Rīga, 

Latvija. 

4. Konferences priekšsēdētājs. 12. starptautiskā konference „Privātā un 
Valsts sektora sadarbības iespējas" atbalstītājs - International Journal 
of Public-Private Partnerships Banku augstskolā, 2006. gada 21. - 24. 
jūnijs, Rīga, Latvija. 

5. Semināra moderators ―Shifting academic business programs 

towards case studies, consulting projects, theses, and other 

active learning methodologies to provide "Real World" 

experience” 20. ikgadējā Businet Konference 2006 “Skills, 

Competencies and Employability” 2006. gada 15. - 17. 

novembris, Berlīne, Vācija 

6. Konferences priekšsēdētājs. 7. ikgadējā starptautiskā konference 

„Rīga kā starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi‖, 

2006. gada 12. - 13. oktobris, Banku augstskolā, Rīga, Latvija. 

7. Novērtēšanas komitejas priekšsēdētājs “8
th
 Annual PEAK Time 

International Business Student Competition” Rīgas Ekonomikas 
augstskola, 2006. gada 10. – 13. maijs. Rīga, Latvija. Uzaicināts uz 9. 
PEAK konkursu 2008. gadā 

8. Novērtēšanas komitejas priekšsēdētājs ―7
th

 Annual PEAK Time 

International Business Student Competition‖ Rīgas Ekonomikas 

augstskola, 2006. gada 29. - 30. aprīlis. Rīga, Latvija. Uzaicināts 

uz 8. PEAK konkursu 2007. gadā. 

9. Darba grupas moderators. “Best practices in value management” 
Banku augstskolā 7. ikgadējā  starptautiskā konference “Biznesa 
vērtības palielināšana: jaunas pieejas un atziņas”. 2005. gada 14. 
oktobris. Rīga, Latvija. 

10. Latvijas koordinators un organizators. “Reform of Public Administration System in 
the frame of the European Integration: International Experience for Ukraine. Part 1 of 
3 Latvia Experience”. Pasaules bankas Global Development Learning Network 
Videokonference. 2005. gada 9. jūnijs. Starptautiska. 

  

Zinātniskās publikācijas, rakstu 
darbi un referāti 

1. Lindemanis, A. ―Integrating Skills and Competencies into the 

Curriculum: Studying for Work‖ Pamatreferāts 20. ikgadējā 

Businet Konferencē ―Skills, Competencies and Employability‖. 

2006. gada 17. novembris, Berlīnė 

2. Lindemanis, A. Ulmanis, J. and Koliškins, A. ―Enabling 
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Collaborative Environments for Growth through Public-Private 

Partnerships: ICT Role in Latvian Economic Development”. 12. 

Starptautiskā VPP Konference 2006 ―Privātā un Valsts sektora 

sadarbības iespējas‖. 2006. gada 22. jūnijs, Rīga, Latvija 

3. Lindemanis, J. Ulmanis and V. Tucs. “Challenges for 

Collaborative Working Environments to Accelerate Innovation 

and Productivity Gains: BrainBridges FP6 IST ERA 

Coordination Action Project” IST4Balt semināra raksti 

[Ziľojumu krājums]: ―Towards A Knowledge Economy‖. 2006. 

gada 7. apr. Rīga, Latvija. 

4. Platais, V. and Lindemanis, A. ―Linking Historical Monument 

Conservation with Economic Development: Latvian Case‖. 12. 

Starptautiskā VPP Konference 2006 ―Privātā un Valsts sektora 

sadarbības iespējas‖. 2006. gada 21. jūnijs, Rīga, Latvija 

5. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. ―How to create successful 

enterprises that can leverage the full potential of CWE to 

accelerate innovation and productivity in the future?‖ 

Prezentācija ES 7.IP IST semināriem "Collaborative Working 

Environments (CWE) Supporting Business and Industry", 2006. 

gada 16. un 17. martā, Briselē.   

6. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. ―RTD Challenges for Creating 

Successful CWE Enterprises‖. [Position paper] EK 7.IP IST 

semināriem "Collaborative Working Environments (CWE) 

Supporting Business and Industry", 2006. gada 16. un 17. martā, 

Briselē. 

7. Lindemanis, A., “Trends in e-Business and e-Commerce” RBS 

semināru sērijai: ―The Power of IT Leadership for Corporate 

Success‖. 2005. gada 20. aprīlī, Rīga, Latvija. 

8. Lindemanis, A. ―Business Plans: Real World Issues‖, Labāko 

biznesa plānu konkursa seminārs, Junior Chamber of Commerce 

Latvia, 2005. gada 17. martā. Rīga, Latvija. 

9. Kovale, K. Konstante, L. and Lindemanis, A.‖Kā veidot 

komunikācijas kampaņu? :ES tiešo maksājumu reģistrācijas 

kampaņas pieredze Ziemeļvidzemē : rokasgrāmata” 

[Communications campaign training handbook] ISBN 9984-

684-28-8 UNDP, Rīga, Latvija (2004). 

10. Lindemanis, A. “Common problems and opportunities for preparing EU 
proposals in the new accession countries”. 1st Regional World Bank 
GDLN Centers Meeting, Kijeva, Ukraina 2003. gada 19. sept. 

11. Lindemanis, A. ―Vidzemes augstskolas stratēģija‖, Annual 

Governing Board Meeting, Vidzemes Augstskola, 2003. gada 

30. okt. Valmiera, Latvija. 

12. Lindemanis, A. ―New Innovative Approaches to Regional 

Economic Development‖, Pamatreferāts Latvijas Amerikas 

tirdzniecības palāta 10. jubilejas Konference ―LATVIA: The 

world's most improved emerging market‖ 2003. gada 10. okt. 

Rīga Latvija. 
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13. Lindemanis, “Leading Strategic Alliances”, 2002, Invited seminar, 
NIST Advanced Technology Program, Washington DC. 

14. Lindemanis, ―Funding Opportunities for a National Center of 

Excellence in Food Processing through the NSF Advanced 

Technological Education Program‖, 2001, Invited paper, 

Community & Economic Development, Modesto Junior 

College, CA. 

15. J. DuBow, A. Lindemanis, J. Soller, T. Ring and C. Johnson, 
“Chemical/Biological Agent Detection Viewed in a Decision Support 
Context”, 2000, DOD APBI and IR&D Conference on Chemical-
Biological Science and Technology, Aberdeen, MD. 

16. J. DuBow and A. Lindemanis, “Retrospective Review of the U.S.-
Japan Cooperative Development Program for the FS-X Support 
Fighter: Lessons for the New Era of Interdependence”, 1998, Air Force 
Office of Scientific Research/UCON US-Japan 

17. R. Morley and A. Lindemanis, “Advances in Computer-Based Training: 
Designing Intelligent Interfaces versus Reprogramming People”, 1993, 
New Directions in Semiconductor Education, SEMICON West, SEMI, 
San Francisco CA. 

18. Lindemanis, “Laser-based Surface Treatments and Coatings”, 1986, 
Invited seminar, University of Utah, Department of Materials Science 
and Engineering. 

19. Lindemanis, “Venture Capital’s Role in Biotechnology”, Keynote 
Paper, European Union/USA Biotechnology Initiatives Program, 
IIE/USIA, San Diego CA (1985). 

20. Lindemanis and M. Eboo, “Surface Cladding – Review and Industrial 
Examples”, 1985, Surface Engineering with Lasers, The Institute of 
Metals, London. 

21. G. Eboo and A. Lindemanis, “Advances in Laser Cladding Process 
Technology”, 1985, Applications of High Power Lasers: A Critical 
Review of Technology, R. R. Jacobs (ed.), SPIE. 

22. Lindemanis, “Introducing Lasers into C-E”, 1984, Fifth Annual 
Technology Leadership Conference: Achieving Technology 
Leadership II, G. Young (ed.), C-E Corporate Technology. 

23. Lindemanis, “Boron Nitride Fiber Synthesis from Boric Oxide Precursors”, 1983, 
Emergent Process Methods for High Technology Ceramics, H. Palmour and R. 
Davies (editors), Plenum Press. 

24. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, “Mineral Changes During Oil Shale Retorting”, 
1981, Process Mineralogy: Extractive Metallurgy, Mineral Exploration, Energy 
Resources, Donald M. Hausen and Won C. Park (editors), The Metallurgical Society 
of AIME, 517-538. 

25. Lindemanis and W. Park, “Future Recovery of Energy and Mineral Values from 
Organic-Rich Shales: A Review of the Potential”, 1980, National and International 
Management of Mineral Resources, The Institute of Mining and Metallurgy, London. 

26. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, “Mineral Changes during Oil Shale Retorting”, 
1979, In Situ, 3(4), 353-381. 

27. Lindemanis, Interfacial Reaction Kinetics of CO and CO2 on Liquid 
Copper, 1978, Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania. Thesis 
Adviser: Geoffrey Belton. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds 6. Guna Matule 

Adrese Zaubes 1, LV- 1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais 29409252 

E-pasts gunamatule@inbox.lv 

Dzimšanas datums    17.06.1955. 

Darba pieredze  

Laika periods 2003- 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

Laika periods 2005-2007 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas „Uzľēmējdarbības vadība‖ direktore 

Darba vietas nosaukums SPPA 

Laika periods 2000-2006 

Profesija vai ieľemamais amats izpilddirektore 

Darba vietas nosaukums SIA „Līguna‖ 

Laika periods 1994- 

Profesija vai ieľemamais amats komisijas locekle 

Darba vietas nosaukums Valsts valodas pārbaude 

Laika periods 2004-2005 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Biznesa skola „Nimfa‖ 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Juridiskā koledţa 

Laika periods 1995-1998 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1991-1999 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1978-1990 

Profesija vai ieľemamais amats zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums Izglītības Ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts 

 

 



© RISEBA 2010                                         augstākās izglītības maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 
 

243 

 

Izglītība  

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts sociālo zinātľu doktora grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1985-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts Sociālo zinātľu kandidāta grāds, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Minskas Universitāte, aspirantūra 

Laika periods 1973-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirta filozofa-pasniedzēja   kvalifikācija, diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Franču licejs 

Papildus izglītība, kursi 

 

 

    2005. IM Sertifikāts Valsts valodas pārbaudē (pēc kursu 

pabeigšanas) 

2003.  LU, Sertifikāts, Augstskolas didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse 

   1999-2000   B/A „Turība‖, „Mazā uzņēmuma vadītājs” 

 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  – teicami – teicami – labi 

franču  labi labi viduvēji 

angļu  Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī Sākotnējā līmenī 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

Rīga, SPPA, 2006. Eiropas kolokvijs starpkultūru komunikācijā, 

„Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija‖, referāts ―Latviešu 

valodas pozīcijas izpēte multikulturālā vidē‖ un publikācija    
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  
Rīga, Juridiskā koledţa, 2006. Docētāju un vieslektoru  

konference „Aktuālas tiesību, komerczinību un personālvadības 

problēmas‖, referāts „Aiziešanas no darba psiholoģiskie un 

ētiskie aspekti‖ un publikācija 
 

 

 

Aktualizēts: 

 

 

12. 11. 2007. 
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Curriculum Vitae 
LINDA PIUSA 

 

Putnu iela 14-30, Rīga, LV-1058 

Mob. 26437067, E-pasts: lpiusa@inbox.lv 

 

DZIMŠANAS DATI  
 1974.gada 29.janvāris 

 

PILSONĪBA   
 Latvijas Republikas 

 

IZGLĪTĪBA  
 

2002- Juridisko zinātľu doktora disertācijas izstrāde par tēmu „Ārvalstu 

investīciju strīdu risināšanas mehānismi Latvijas Republikas 

noslēgtajos divpusējos līgumos „Par ārvalstu ieguldījumu veicināšanu 

un aizsardzību‖‖ 

 

1999-2001 Indiānas Universitāte, Valsts un vides politikas skola  

Mağistra grāds valsts pārvaldē, MPA 

 

1997-1999 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Mağistra 

grāds Sabiedrības vadībā, M.sc. 

   

   

  

1993 – 1997  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Jurista kvalifikācija, Dipl. iur. 

 

DARBA PIEREDZE 
 

2007 -   

 Zvērinātu advokātu birojs „RSP un Partneri (Rödl & Partner)” 

   

  

 Vecākā juriste 

2007 -    

  

 Vidzemes augstskola 
   

  

 Lektore 

   

  

 (docētais kurs: publiskās pārvaldes tiesības) 

 

2005 -   

  

 Latvijas Policijas akadēmija 

   

  

 Docente 

   

  

 (docētie kursi: administratīvās tiesības un process,   

mailto:lpiusa@inbox.lv
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  salīdzinošās administratīvās tiesības un process) 

 

2005.g. februāris – 2007.g. marts  Administratīvā rajona tiesa 

   

  

 Tiesnese 

 

2004.gada septembris –  

2005.gada februāris   

 Administratīvā rajona tiesa  
   

 Tiesneša amata kandidāte 

 

2003 -2004  

 Ventspils Augstskola 
   

  

 Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne 

 

Maijs – Septembris 2003ANO Attīstības programma un Tieslietu ministrija, projekts LAT/01/004 

“Atbalsts tiesu sistēmai” 
   

  

 Eksperte 

 

2001 -    

  

 Ventspils Augstskola 
Lektore 

 

Docētie kursi: Darba tiesības un darba aizsardzība (maģistra 

programma), privāttiesības (bakalaura programma), 

civilprocesa pamati (bakalaura programma), publiskās tiesības 

(bakalaura programma) un starptautiskās privāttiesības 

(bakalaura programma). 

 

2000.g. vasara LR Vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs 

Interne 

 

1998 – 1999   

  Vērtspapīru tirgus komisija 

      Juriste 

 

1996 – 1998     A/S Aizkraukles Bankas Rīgas filiāle 

      Juriste 

 

PIEŠĶĪRUMI 

Maijs – Jūnijs 2005Van Calker stipendija pētniecība darbam Lozannas universitātē (Šveice) 

Aprīlis - Decembris 2002 DAAD stipendija pētniecības darbam Christian-Albrechts Universitātē Ķīlē (Vācija) 

1999 – 2001ASV senatora Edmunda S. Maskija stipendija mağistratūras studijām ASV 

 

PUBLIKĀCIJAS 

 Investor-State Dispute Settlement Methods in Bilateral Investment Treaties of Latvia. // In: Selected 

Proceedings of 7th International Scientific Conference „Property, Encumbrances on Property: 

Problems, Solutions and Opportunities‖, June 2, 2006, School of Business Administration Turība, Riga. 
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 The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties (BITs) of Latvia. // In: M. 

Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.) Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 

Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 

2006, p. 539, pp. 219-234. 

 

 Arbitration of Public Law Disputes, in Particular Investment Disputes. // In: A. Trunk, A. Nuutila, V. 

Nekrosius (Hrsg.) Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer Streitsbeilegung: 

Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p.162, 

pp.125-131. 

 

 Regulation of Foreign Direct Investment in Latvia: Law and Policy. // In: Selected Proceedings of 

International Scientific Conference, January 31-February 1, 2003, Ventspils 

 

 Tiesiskie mehānismi ārvalstu ieguldījumu plūsmas regulēšanai.// Likums un Tiesības, Marts, 2003. 

 

 Ārvalstu ieguldījumu tiesiskā regulējuma attīstības vēsture.//Likums un Tiesības, Oktobris, 2002. 

 

 Brīvā tirgus spēles noteikumi.//Diena (Nr.204) 1. septembris, 2000  

 

VALODAS  Latviešu, angļu, krievu – brīvi, vācu - pamatzināšanas 

 

 



© RISEBA 2010                                         augstākās izglītības maģistra  studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” 
 

248 

 

 

  
 

  

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

7.  Uzvārds / Vārds Senņikova Irina 

Adrese Liepu iela 13, Saulkrasti , LV-2160, Latvija 

Tālrunis Darba: +371 67 50 02 51 Mobilais tālrunis: +371 29 41 63 75 

Fakss +371 67 50 02 52 

E-pasts irina.sennikova@riseba.lv  
  

Pilsonība Latviete 
  

Dzimšanas datums 10.02.1963 
  

Dzimums Sieviete  
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi Ekonomikas zinātņu doktora zinātniskais grāds vadībzinībās (Dr.oec.), as.profesore 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2010.- līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats 
Rektore (apstiprināta rektores amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma 
noteikumiem un RSEBAA Satversmei) 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2009.- 2010 

Profesija vai ieņemamais amats Rektora vietas izpildītāja 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2004- 2009 

Profesija vai ieņemamais amats Starptautiskās sakaru prorektore, docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieņemamais amats Rektora vietas izpildītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1993 - 2003 

Profesija vai ieņemamais amats Starptautisko sakaru prorektore. Starptautiskā mācību centra direktore. Vakara 
nodaļas vadītāja. Angļu valodas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1991 - 1993 

Profesija vai ieņemamais amats Brīvās apmācības programmas direktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Biznesa skola 
  

Laika periods 1987 - 1991 

Profesija vai ieņemamais amats Angļu valodas skolotāja 

mailto:irina@rsebaa.lv
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Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 86. vidusskola 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2009 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu doktora zinātniskais grāds vadībzinībās (Dr.oec.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Leona Kozminski Akadēmija (Leon Kozminski Academy (Polija) 
  

Laika periods 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds vadībzinībās (MSc.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IEDC Bled Menedžmenta Skola (IEDC - Bled School of Management) (Slovēnija) 
  

Laika periods 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

MBA grāds (International  Executive MBA) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IEDC Bled Menedžmenta Skola (IEDC - Bled School of Management) (Slovēnija) 
  

Laika periods 1981 - 1987 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Grāds angļu filoloģijā, angļu valodas skolotāja, specializācija – angļu valoda 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte  
  

Prasmes  
  

8. Dzimtā(s) valoda(s) Krievu 
  

9. Cita(s) valoda(s)  

– Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Ra
ks
tīš
an
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  

C2 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 
līmenis 

C2 

A
u
g
s
t
ā
k
a
i
s
 
l
ī
m
e
n
i
s 
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Latviešu valoda  

C2 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 
līmenis 

B2 

V
i
d
ē
j
a
i
s
 
l
ī
m
e
n
i
s 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

10. Sociālās prasmes - Darbs komandā: darbošanās dažāda veida komandās un to pētīšana;   
- Līderības iemaņas: pieredze vadīt biznesa augstskolu, stratēģisko pārmaiņu 
iniciēšana un īstenošana; 
- Projektu vadība: – dažāda veida projektu koordinēšana; 
- Komunikāciju spējas: profesionālās darbības dēļ ļoti daudz jākomunicē dažādos 
- Starpkulturālās iemaņas: mācīšanās starptautiskajā vidē, esmu saistoša 
multikulturālās studentu grupai; piedalīšanas dažādos starptautiskajos projektos  

  

11. Organizatoriskas prasmes Ir daudzpusīga vispārējā pieredzē vadībā vadot biznesa augstskolu rektora pienākumu 
izpildītājas amatā. Dalība dažādos vispārējos menedžmenta kursos ieskaitot CEEMAN 
seminārus par to Kā vadīt Biznesa skolu, Jauno Vadītāju programma notika 2003. 
gadā, kura organizēja efmd un AACSB, Starptautisko Vadītāju programma notika 
2008. gadā, kura organizēja efmd un Biznesa Skolu Asociācija no Lielbritānijas, 
Harvardas Biznesa Skolas seminārs par inovācijām un Jauno tirgu attīstību notika 
2004. gadā 

  

12. Datora lietošanas prasmes Kompetenta Microsft Office vairākās programmās, NVIVO kvalitatīvo datu analīzes 
programmatūrā  

  

13. Kvalifikācija Vadīju RSEBAA Ārējos sakarus, veidoju un vadīju dažādus partnerības projektus, 
organizēju dažādus starptautiskos projektus – darbseminārus, seminārus, konferences 
utt. Esmu aktīvi iesaistīta studiju programmu attīstībā, vadīju dažus akreditācijas 
procesus, kā arī darbojos kā CEEMAN (Central and Eastern European Management 
Development Association) akreditācijas komisijas locekle. Esmu izgājusi dažādus 
apmācības kursus par situāciju analīzes veikšanu un rakstīšanu un mācību 
metodoloģiju, ieskaitot divu mēnešu dalību Starptautiskajā Akadēmiskā Personāla 
Attīstības Programmā Skolā IESE (Barcelona, Spānija) 2002. gadā un 10 dienas 
Eiropas Starptautiskajā Kolokvijā Harvardas Biznesa Skolā (Bostona, Amerikas 
Savienotās Valstis) 2005. gadā 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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14. Profesionāla pieredze Datums: 2000 – līdz šim brīdim 
Vieta: Rīga 
Organizācija: RSEBAA 
Amats: asoc. profesore, docente 
Pasniegšana: Bakalaura programmu līmenī - „Līderība” un „Organizatoriskā uzvedība”; 
Maģistra programmu līmenī – „Organizāciju vadība”, „Līderība un Pārmaiņu Vadība”, 
„Starpkultūru līderība”. Bakalaura un maģistra darbu vadība un recenzēšana.  
 
Datums: 2007. gada augusts, 2008. gada janvāris, 2009. gada augusts 
Vieta: Tartu, Igaunija 
Organizācija: Baltijas Aizsardzības Koledža 
Amats: Vieslektors – nodarbību „Līderība: teorija un veidi. Līderība un Cilvēka Vide un 
Multikulturālā Vide” vadīšana NATO virsniekiem.  
 
Datums: 2000 - 2005 
Vieta: EU   
Organizācija: Eiropas Komisija, DG Pētījums (5-tā Ietvarprogramma for RTD)  
Amats: Partneris ES finansētā projektā par starpkulturālām zināšanām, pētījumu un 
menedžmentu  
Atbildība: dalība vairākās projekta aktivitātēs, zinātnisko rakstu recenzēšana  
 
Datums un vieta: 2004.gada februāris - ESM-Tbilisi un Caucasus Biznesa Skola 
(Gruzija), 2005. gada jūnijs - ESM-Tbilisi (Gruzija), 2006. gada februāris - KMBS 
(Ukraina), 2006. gada aprīlis - SBS Šveices Biznesa Skola (Šveice), 2008. gada jūnijs - 
St Andrews Universitāte (Skotija) 
Organizācija: CEEMAN  
Amats: Akreditācijas komisijas locekle  
Atbildība: skolu aktivitāšu pārbaude akreditācijas pretendēšanai un atbilstībai 
akreditācijas standartiem, nodrošinot ar rekomendācijām stratēģiskai attīstībai  
 
Datums: 2004. gada decembris 
Vieta: Trento (Itālija)   
Organizācija: OECD, LEED Programma  
Amats: Konsultante 
Atbildība: semināra par Kapacitātes veidošanu Uzņēmējdarbībā un Mazo nu Vidēju 
uzņēmumu attīstību vadīšanas veicināšana 

  

15. Zinātniskā pētniecība Zinātniskā pamatinterese ir saistīta ar Intelektuālo uzņēmējdarbību, kā arī ar tādiem 
virzieniem kā darba tirgus un organizācijas pētīšana 

  

16. Latvijas Zinātniskās Padomes, 
valsts atbalstīto vai starptautisko 
zinātnisko projektu dalībnieks vai 

vadītājs  

Projekta eksperte “Latvijas Lauksaimniecības un lauku attīstības rezultātu novērtējums” 
SAPARD programma, 2007. gads 
 
Eiropas Komisija, DG Pētījums (5-tā Ietvarprogramma for RTD). Partneris ES finansētā 
projektā par starpkulturālām zināšanām, pētījumu un menedžmentu - dalība vairākās 
projekta aktivitātēs, zinātnisko rakstu recenzēšana, 2000-2005.g.g. 

  

17. Latvijas un starptautisko 
projektu un programmu ekspertu 

padomes locekle  

CEEMAN Valdes locekle 
 
EQUAL Valdes priekšsēdētāja (kopš 2010. gada 20. maija) 
 
Essex Universitātes Uzņēmējdarbības un Biznesa Skolas Vecākais Padomes loceklis  
 
Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma dibināšanas loceklis 
 
Solfordas Universitātes Asamblejas loceklis 
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Publikācijas attiecīgajās 
zinātniskajās jomās  

Raksti recenzētajos izdevumos  
Monogrāfijas 

Mācību grāmatas 
Studiju veidi (reģistrētajās izdevniecībās)  

 Populārās zinātniskās publikācijas  

18. Citas publikācijas 

Miniet informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādot pilnu nosaukumu, līdzautorus, 
izdevumu, publikācijas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet iesniegto publikācijas 
rakstu. 
1. I.Senņikova, “ Intellectual Entrepreneurship in Latvia”. Leon Kozminski 
Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmijas (Leon Kozminski Academy of 
Entrepreneurship and Management) izdevums „Intellectual Product and Intellectual 
Capital”, ISBN 83-86846-65-8, 319-340 lpp, 2003, Varšava, Polija. 
2. I.Senņikova, „Intellectual Entrepreneurship as a Possible Key to Success of Baltic 
Managers”. Rakstu krājums, Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas (BMDA-Baltic 
Management Development Association) 2. Ikgadējā konference „Enhancing Baltic 
Managerial Competitiveness”, 2004, Rīga. 
3. I.Senņikova, P.Kidger, „The Contribution of Intellectual Entrepreneurship to the 
Economic Transformation of the Economy of Latvia”. Rakstu krājums Cardiff Biznesa 
Skolas rīkotās 19. ikgadējā Nodarbinātības Pētījuma konferences „Management, Work 
and Organization in Postsocialist Societies” ietvaros, 2004, Cardiff, Lielbritānija. 
4. I. Sennikova, “Cross- cultural Consequences of European Enlargement”. Rakstu 
krājums; 12. ikgadējā CEEMAN konference “Enlargement of the EU and Its Impact on 
Management Development“, 2004, Sankt - Pēterburga, Krievija.  
5. I. Sennikova, «Интеллектуальное предпринимательство и его вклад в развитие 
экономики Латвии». Rakstu krājums; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes 
starptautiskā konference "Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse", 253 lpp., 
2005, Minska, Baltkrievija. 
6. I.Sennikova, B.Kurovs „Управление и капитализация знания”; rakstu krājums; 
Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VII starptautiskā zinātniski–praktiskā 
konference "Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse"; 2006, Minska, Baltkrievija; 
163.lpp. 
7. I.Sennikova, B.Kurovs, “Phenomenon of intellectual entrepreneurship and emerging 
patterns of intellectual entrepreneurship in Latvia”. Journal of Business Economics and 
Management, 2006, Vol.7 No 3, 131-138 lpp., 2006, Rīga. 
8. I. Sennikova, B. Kurovs “Intellectual Entrepreneurship as Capitalisation of Knowledge 
in Innovative Environment”. Rakstu krājums; 6. Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma 
konference “New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 
Innovation and Creativity in Business”, 2006, Rīga.  
9. I. Sennikova, “Przedsiebiorczosc intelektualna na Lotwie”. Publicēts zem 
Kwiatkowski, Kaminski redakcijas; Wiedza, Przedsiebiiorczosc, Bogatctwo, Wyzsca 
Szkola Przedsiesiebiorczosci I Zarzadzania, ISBN 83-89437-49-X, 2006, Varšava, 
Polija. 
10. J. Dobbson, I. Sennikova, „From fundamental freedom to political and economic 
„hot potato‟ in 50 years: labour mobility and migration within the EU”. Journal of 
Business Ecoonmics and Management, Vol. 8, No.2, 123-136 lpp., ISSN 1611-1699, 
2007, Rīga. 
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19. Dalība ar (jebkura veida) 
ziņojumu starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs un 
kongresos  

Miniet informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādot pasākuma vietu un laiku, ziņojuma 
nosaukumu, līdzautorus, abstrakta izdevumu, vietu, gadu, lappušu skaitu.  

 Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas (BMDA-Baltic Management Development 
Association) 2. ikgadējā konference „Enhancing Baltic Managerial Competitiveness”. 
Plenārsēdes prezentācija ”Intellectual Entrepreneurship as a Possible Key to Success 
of Baltic Managers”, Rīga, 2004.   

 19. ikgadējā Nodarbinātības Pētījuma konference „Management, Work and 
Organization in Postsocialist Societies” hosted by Cardiff Business School. 
Senņikova, P.Kidger, Raksts „The Contribution of Intellectual Entrepreneurship to the 
Economic Transformation of the Economy of Latvia, Cardiff, Lielbritānija, 2004. 

 12. ikgadējā CEEMAN konference “Enlargement of the EU and Its Impact on 
Management Development“. Semināra prezentācija “Cross- cultural Consequences of 
European Enlargement”, Sankt - Pēterburga, Krievija, 2004. 

 RSEBAA Starptautiskās konference „Next Decade Challenges for Business”.I. 
Sennikova, B.Kurovs, Zinātniskais raksts “Phenomenon of intellectual 
entrepreneurship and emerging patterns of intellectual entrepreneurship in Latvia”, 
Rīga, 2006.  

 6. Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma konference “New Venture Creation and 
the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”. I. 
Sennikova, B. Kurovs, Zinātniskais raksts “Intellectual Entrepreneurship as 
Capitalisation of Knowledge in Innovative Environment”, Rīga, 2006. 

 RSEBAA Starptautiskās konference „Employment and Labour Market Movements – 
Conflicting Paradigms in a Globalised World‟. J. Dobson, I. Sennikova, Zinātniskais 
raksts “From fundamental freedom to political and economic „hot potato‟ in 50 years: 
labour mobility and migration within the EU”, Rīga, 2007.  

 Pasaules uzņemējdarbības monitors “Entrepreneurship: Setting the Development 
Agenda”, Prezentācija „Entrepreneurship and the Challenges for Economic 
Development”, Londona, Lielbritānija, 2007. 

 Kopējā CEEMAN, RABE, CAMAN, REGENA konference “Business Education to 
Support Countries Competitiveness. Prezentācija “Preparing international managers 
through providing international study and work experience” sekcijā „Starptautiskās 
biznesa sadarbības izaicinājums un iespējas”, Almata, Kazahstāna, 2007. 

 Ziemeļvalstu-Baltijas valstu konference “Developing Joint Programmes and Degrees”. 
Prezentācija “Designing joint programmes: defining academic and professional 
competences”, Tampere, Somija, 2007. 

 6.. ikgadējā Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas BMDA-Baltic Management 
Development Association) 2. ikgadējā konference “If Ever…”: Growing Tomorrow‟s 
Leaders”. Mācību kafe vadīšana “How can we deal with leadership problems?”, Viļņa, 
Lietuva, 2008. 

 Fastleader menedžmenta konference “Management and Effectiveness”. Prezentācija 
“Ļeadership Styles and Effectiveness”, Rīga, 2008. 

 16. ikgadējā CEEMAN konference “Management Education for the Realities of 
Emerging Market”, Darba grupas “Partnerships and alliances” moderators, Tirana, 
Albānija, 2008. 

 CEEMAN Vadītāju un Direktoru sanāksme “Business School Responses to Global 
Crisis”. Prezentācija “Responding to Customers Needs: Implications for Faculty, 
Research, Educational Programs”, Rīga, 2009. 

 17. ikgadējā CEEMAN konference “Local Responses to Global Crisis”, Konferences 
vadītājs, Rīga, 2009. 

  

20. Vadītāja apliecība B kategorija 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vīka Ināra 

Personas kods 310351-11571 

Dzimšanas vieta Kuldīga, Latvija 

Adrese  Rubeņu iela 76, LV-2008, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 7766075 Mobilais tālrunis 29228929 

E-pasts inara@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Dr 

  Dr.oec. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2000 -.  

Profesija vai ieņemamais amats Informātikas un matemātikas katedras vadītāja, prof. 

Darba vietas nosaukums  Rīgas starptautiskā biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1973 - 1980 un 1983 - 2000 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente, profesore, katedras vadītāja, mācību 
prorektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1980 – 1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr oec. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes aspirantūra : ekonomiski -matemātisko 
metožu un skaitļošanas tehnikas izmantošana ekonomikā un vadībā 

Laika periods 1968 - 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

inženieris - matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Politehniskais Institūts, automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas krievu, angļu 
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Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti 
labi 

labi vāji ļoti 
labi 

labi vāji ļoti 
labi 

labi vāji 

krievu  x   x   x   

angļu   x   x   x  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Raina Vīra  

Adrese 
Cēres 8a-26, Rīga, LV 1058  

Tālrunis Darba tālrunis: 
(+371) 29495550 

 
  

 

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 

Fakss   

E-pasts raina@latnet.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Dzimšanas datums 15.02.1956 

  

Dzimums sieviete 

  

  

Darba pieredze  

  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 

Meţa iela 1  
 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 2000.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats   docente 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 1 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 1995.g. - 2007.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, asoc.prof.  

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība,  

Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  

Stradiľa universitāte,  

Banku augstskola,  

Valsts administrācijas skola 
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Nozare izglītība 

  

Izglītība  

 2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu 

vadībzinības nozarē. 
 

Laika periods 1998.-2001.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Pedagoģijas doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra 

Laika periods 1996.-1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1974.-1979. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiere-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas politehniskais institūts 

  

Piedalīšanās ESF projektos  

Laika periods 2006.-2007.g. 

Projekta veids, atbildība  Projekta eksperta pienākumi ESF projektā „Izglītības programmas 

Surdotulks izstrādāšana un ieviešana sociālās integrācijas centrā‖, līguma 

Nr. 2005/0231/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0001/0002 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007 Viļľā, Viļľas kooperatīvā koledţa 
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Kvalifikācijas celšana EU PHARE public administration reform. Temats mācību 

metodika,1996. 

AMU-Center (Dānijā) kursi ―Quality Management‖, 1998. 

CEEMAN seminārs ―Quality in education – quality in business‖, 1998. 

OECD-Programme on institutional management in higher education; 

NAUA seminārs ―Quality assesment and internationalisation in higher 

education institutions‖, 1998. 

LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, 

seminārs “Kvalitātes vadība”, 1999.PHARE projekts “Mācībspēku 

mācīšana”, cikli – “Stratēģiskā vadība”, “Cilvēkresursu vadība”, 

“Projektu vadība”, 1999. 

BAT Kursu departaments, semināru cikls “Menedžmenta uzlabošana un 
kvalitātes nodrošināšana uzņēmumā”, 1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss ―Kvalitātes vadības pamati‖, 

1999. 

LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss ―Kvalitātes sistēmu audits‖, 

2000. 

PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju ―Personāla novērtēšana‖, 2001. 

BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauľa, 2004. 

CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, 

Slovēnija, 2005. 
 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšan
a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   vidēja  vidēja   Varu saprasties  labi  vidēja 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes MS Office 2001 

 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 

Publikācijas 1. Uzņēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ 
Pētījumi pieaugušo pedagoģijā, LU akadēmiskais apgāds,2005 
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 2. Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, Rīga, 
2002. 

3. Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija un 
kopība", LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

4. Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo 
attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti”, Biznesa augstskola Turība ,2001, 417 - 
422. lpp. 

5.  The Role of Education in Human Development // 6th Nordic – Baltic conference in Regional 
Science “Nordic – Baltic Sea region on the Eve of the 21st century”, LU, Rīga, 2000,  347 -350. 
lpp. 

6. Studiju procesa pilnveidošanas metodes // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
“Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums”, Biznesa 
augstskola Turība, Rīga, 2000, 226 - 231. lpp. 

7. Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference “Economic 
Reform in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, 1999, 353 - 355. lpp. 

8. Vīra R., Kiščenko A., Onževs O. Acquisition of Higher Education in business Manegement 
VIA Internet: Software and the Specifics of Teaching Methods // Starptautiskās konferences 
“Distance Education for Lifelong learning in 21 st Century” rakstu krājums, Rīga: LU, 2000, 44. 
- 47. lpp. 

9. Vīra R., Koķe T. Pedagoģiskās vadības kvalitāte studiju efektivitātes paaugstināšanā // 
Zinātniski praktiskās konferences “Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas 
metodika” ziņojumi, Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2000,  12. - 17. lpp.  

10. Vīra R. Kvalitātes stratēģija izglītības procesu vadībā // Starptautiskās zinātniskās 
konferences “Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte” rakstu krājums, Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 1999,  288. - 294. lpp. 

11. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās konferences 
“Latvijas uzņēmēja konkurētspēja un izglītība” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 1998, 86. - 90. lpp.  

12. Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences “Ekonomikas nozares 
zināšanas speciālista karjeras izaugsmē” tēzes, Rīga: Turības mācību centrs, 1997, 18. - 20. 
lpp.  

13. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- Nr.10, 18. - 20. 
lpp. 

14. Vīra R. TQM – augstskolu attīstībai / Kvalitāte.- Latvijas kvalitātes asociācija, 1999- Nr.5, 12. 
-13. lpp. 
 

 

 


