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Klienta profils:
Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) ir 
universitātes tipa augstskola, kas piedāvā 
iegūt augstāko izglītību mākslā bakalaura, 
maģistra un doktora studiju programmās 
piecās nodaļās, kas apkopo 14 mākslas 
apakšnozares. 

Situācija:
LMA pasniedzējiem, studentiem un 
absolventiem nebija kopīgas, iestādes 
zīmolam un dizainam atbilstīgas e-pasta 
sistēmas, saziņa un informācijas nodošana 
LMA studentiem un absolventiem bija 
apgrūtināta. Nepastāvēja iespēja tiešsaistē 
uzglabāt mācību materiālus vai izpildītos 
mājasdarbus. Individuālo darbu, kas ir 
nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa, 
uzglabāšanai un nodošanai pasniedzējiem 
tika izmantoti nedroši datu nesēji vai 
augstskolai nepiederoši ftp serveri.  

Risinājums:
Ar īpašas informatīvās kampaņas palīdzību 
ieviests Microsoft Live@edu risinājums, 
izveidojot e-pasta adreses vairāk nekā 840 
studentiem, absolventiem, mācībspēkiem un 
LMA darbiniekiem. Papildus nodrošinātas 
Live Messenger, Windows Live Spaces, 
kalendāra, Microsoft Office Live Workspace 
izmantošanas iespējas, kā arī piekļuve 
savam Live@edu kontam ar mobilā tālruņa 
starpniecību.

Ieguvumi:
sistēma nodrošina ērtu, vienkāršu un • 
iespējām bagātu vidi informācijas 
uzglabāšanai, apmaiņai, kopdarbībai un 
komunikācijai starp visām iesaistītajām 
pusēm;
LMA zīmolam atbilstīgu e-pasta domēnu • 
un pakalpojuma vizuālo dizainu;
bezmaksas dalību programmā un • 
uzturēšanu (hostēšanu);
nevēlamā e-pasta filtrēšanu bez maksas;• 
tehnisko atbalstu programmas IT • 
personālam; 
augstu sistēmas drošību.• 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
mācību procesā: Latvijas Mākslas akadēmija 
ievieš Microsoft Live@edu, lai padarītu 
vienkāršāku saziņu starp studentiem, 
pasniedzējiem un absolventiem.

Microsoft Live@edu risinājuma 
ieviešanas veiksmes stāsts Latvijas 
Mākslas akadēmijā

Microsoft Live@edu ir katras izglītības iestādes zīmolam 
atbilstīga bezmaksas elektroniskās saziņas sistēma, kas 
lietotājiem nodrošina vienkāršu un vieglu savstarpējo 
komunikāciju tiešsaistē un informācijas apmaiņu ar 
vienotas formas e-pasta starpniecību un papildu 
paplašinājumiem – kalendāru, kontaktinformācijas 
saglabāšanas, informācijas uzglabāšanas un koplietošanas 
iespēju, kā arī citu pakalpojumu izvēli.

Situācija
LMA ir universitātes tipa augstskola, 
kas piedāvā iegūt augstāko izglītību 
piecās mākslas nozarēs, kas apkopo 
14 apakšnozares: glezniecību, grafiku, 
tekstilmākslu, tēlniecību, keramiku, stikla 
mākslu, modes mākslu, funkcionālo 
dizainu, metāla dizainu, vides mākslu, 
vizuālo komunikāciju, scenogrāfiju, 
vizuālās mākslas un kultūras vēsturi un 
teoriju un restaurāciju. Nodaļu pasniedzēji 
apvienoti apakšnozarēm atbilstīgās 
katedrās, kuras vada vēlēti akadēmijas 
profesori – radoši aktīvi mākslinieki un 
mākslas zinātnieki. 

LMA darbinieki saziņai sākotnēji 
izmantoja vienotu latnet.lv domēnu, vēlāk 
lma.lv domēnu vai abas e-pasta adreses 
paralēli. Savukārt studenti un pasniedzēji 
saziņai izmantoja individuāli izvēlētas 
e-pasta adreses vai katrai nodaļai atsevišķi 
veidotas e-pasta sistēmas. 

Ņemot vērā izglītības iestādes specifiku, 
nozīmīgu mācību daļu veido individuālo 
projektu izstrāde. LMA studentiem nav 
pieejams augstskolas ftp serveris vai citas 
iespējas lielu datu apjoma uzglabāšanai 
vienotā vietnē, līdz ar to darbu nodošana 
un saziņa starp studentiem un 

pasniedzējiem notiek ar ārējo cieto disku, 
flash atmiņu, CD, ftp serveru vai citu 
nedrošu datu nesēju starpniecību.

Risinājums
2008. gada aprīlī pēc Microsoft 
Latvia iniciatīvas LMA kļuva par 
pirmo augstskolu, kurā studentiem, 
absolventiem, pasniedzējiem un 
darbiniekiem tika ieviests Microsoft
Live@edu saziņas un kopdarbības 
risinājums. Tajā ietverta vienota e-pasta 
sistēmas izveide, kā domēnu izvēloties 
epasts.lma.lv, kā arī Live Messenger, 
Windows Live Spaces, kalendārs, Microsoft 
Office Live Workspace un piekļuve savam 
Live@edu kontam ar mobilā tālruņa 
starpniecību.

Jau 2008. gada sākumā tika sākta 
sagatavošanās projekta ieviešanai – 
datu bāzu un kontu veidošana LMA 
studentiem un personālam, lai jau aprīlī 
ar plašas informatīvās kampaņas atbalstu 
ieviestu vienotu 2007. gada absolventu, 
studentu, pasniedzēju un darbinieku 
e-pasta sistēmu, kopumā aptverot vairāk 
nekā 840 cilvēkus.



„Ar Live@edu palīdzību vēlējāmies 
rast iespēju sazināties ar studentiem 
un absolventiem, lai informētu viņus 
par gaidāmajām izstādēm, stipendiju 
konkursiem, skatēm, kopīgām sapulcēm 
un sabiedriski nozīmīgiem notikumiem,” 
saka LMA Projektu un attīstības daļas 
vadītāja Laura Ozola.

Papildus vizuāli pielāgota Windows Live 
Hotmail e-pasta izmantošanai ar vairāku 
gigabaitu (GB) pastkasti un 10 megabaitu 
pielikumiem komunikācijas un sadarbības 
pilnveidei tika ieviests kalendārs ar 
atgādinājuma iespēju, uzdevumiem, 
tikšanās plānošanas iespēju u.tml.;

Windows Live Messenger tūlītējas 
ziņapmaiņas, kopīgas fotogrāfiju 
skatīšanas un grupas diskusiju iespējas 
tiešsaistē;

Windows Live SkyDrive iespēja tiešsaistē 
glabāt 25 GB informācijas ar piekļuvi no 
jebkura dalībnieka datora, kā arī dalīties 
ar šo informāciju ar citiem studentiem vai 
pasniedzējiem;

Windows Live Spaces nodrošinātā 
iespēja izveidot savu personalizētu telpu 
ar emuāriem (blogiem), fotogalerijām, 
draugu tīklu informācijas apmaiņai un 
diskusijām, kas sasaistīts arī ar SkyDrive 
saglabāto informāciju.

„Studenti izmanto Windows Live Spaces, 
lai izveidotu savu darbu interaktīvos 
portfolio. Aktīvākie studenti blogo,” 
saka LMA Funkcionālā dizaina katedras 
asociētā profesore un Dizaina inovāciju 
un tehnoloģiju laboratorijas vadītāja Gita 
Straustiņa.

Nedaudz vēlāk tika uzsākta arī 
Microsoft Office Live Workspace 
tiešsaistes saglabāšanas, piekļūšanas un 
kopdarbības rīka izmantošana, kas ļauj 
uzglabāt vairāk nekā 1000 dokumentus. 
Dokumentu vietnēm iespējams uzlikt 
paroles, kas ļauj kontrolēt citu lietotāju 
piekļuvi. Microsoft Office Live Workspace 
sniedz LMA studentiem iespēju 
padarīt drošāku un ērtāku savu darbu 
uzglabāšanu elektroniskā veidā, saziņu 
ar pasniedzējiem, kā arī kopdarbu grupu 
projektos.

Rezultāti
Projekta ieviešanas laikā Live@edu 
brīvprātīgi pievienojušies vairāk nekā 840 
LMA studenti, 2007. gada absolventi, 
mācībspēki un darbinieki. 

„Savu epasts.lma.lv e-pastu izmantoju 
ikdienā, jo tam ir ļoti laba aizsardzība 
pret mēstulēm (spamiem) un vīrusiem. 
Dizaina nodaļā esam izveidojuši katra 
kursa kontaktu datubāzi, sadalot tos pa 
apakšnozarēm un grupām, kas ļauj ērti 
un vienkārši nosūtīt katrai grupai aktuālo 
informāciju,” saka LMA Funkcionālā 
dizaina katedras asociētā profesore 
un Dizaina inovāciju un tehnoloģiju 
laboratorijas vadītāja Gita Straustiņa.

Informatīvā kampaņa Liec aiz auss savējo 
e-pastu, ko sadarbībā ar Microsoft Latvia 
veidojusi LMA Dizaina nodaļa, bija labs 
atbalsts projekta veiksmīgai ieviešanai.
 

„Programmas Live@edu piedāvātās 
iespējas ļoti labi atspoguļo tās Mākslas 
akadēmijas vērtības, ar kurām jaunie 
mākslinieki šodien cenšas sevi pieteikt 
sabiedrībai, – tā ir dinamika, aktualitāte, 
mijiedarbība, saziņa un jaunā meklējumi. 
Ar šo soli Latvijas Mākslas akadēmija 
parāda to, ka ir atvērta jaunajām 
tehnoloģijām un iet līdzi laikam,” Live@edu 
ieviešanas kampaņas uzrunā teica Latvijas 
Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs 
Naumovs.

2009.gada rudenī LMA tika atvērti jauni 
Live@edu konti studentiem, kas tikko 
uzsākuši mācības šajā izglītības iestādē.
 
„Dizaina nodaļas studenti Live@edu 
rīkus izmanto, iespējams, visaktīvāk, 
jo, atšķirībā no Glezniecības nodaļas 
vai, piemēram, Tēlniecības nodaļas 
studentiem, kas lielāko daļu laika 
pavada praktiskajā darbā ar materiālu, 
šie studenti datoru kā instrumentu 



izmanto ikdienas mācību procesā,” saka 
Funkcionālā dizaina katedras asociētā 
profesore un Dizaina inovāciju un 
tehnoloģiju laboratorijas vadītāja Gita 
Straustiņa.
 
„Latvijas Mākslas akadēmija ir pirmā 
mācību iestāde Baltijā, kas ir pilnvērtīgi 
pievienojusies programmai Live@edu. 
Visā pasaulē nu jau vairāk nekā 7 miljoni 
cilvēku ir saņēmuši savus kontus
Live@edu programmā. Starp viņiem ir 
arī Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, 
pasniedzēji un darbinieki. Esmu gandarīta, 
ka mākslinieki novērtē moderno 
tehnoloģiju sniegtās iespējas - māksla un 
tehnoloģijas runā vienā valodā,” projektu 
vērtē Microsoft Latvia Izglītības un 
kultūras sektora klientu attiecību vadītāja 
Līna Dzene.
 
LMA studenti, absolventi, mācībspēki un 
darbinieki jebkurā laikā var pievienoties 
Live@edu lietotāju pulkam, reģistrējoties 
LMA mājas lapas sadaļā Mans LMA 
e-pasts. 2010.gadā visiem interesentiem 
plānotas apmācības Live@edu iespēju 
efektīvākai izmantošanai. 

Par Microsoft® Live@edu     
Live@edu ir elastīga platforma, kas 
piedāvā izglītības iestādēm pielāgotu 
e-pasta sistēmu, vienlaikus atbrīvojot 
tās no uzturēšanas un vizuālā risinājuma 
izveides izmaksām. E-pasta sistēma 
ir papildināta ar bagātīgu tiešsaistes 
interneta aplikāciju klāstu – kalendāru, 
Windows Live Messenger, Windows Live 
SkyDrive, Windows Live Spaces, Microsoft 
Office Live Workspace. Šī progresīvā un 
viegli lietojamā sistēma nodrošina iespēju 
iesaistītajām pusēm piekļūt e-pastam un 
paplašinājumiem arī ar mobilā tālruņa 
starpniecību.

Bezmaksas uzturēšanu un pielāgošanu 
izglītības iestādes kopējam dizainam 
nodrošina Microsoft drošā infrastruktūra, 
kas regulāri tiek pārskatīta un atjaunota. 
Live@edu tiek integrēta mācību iestādes 
IT infrastruktūrā, sniedzot iespēju 
informācijas tehnoloģiju darbiniekiem 
izmantot starptautiska uzņēmuma 
pakalpojumus, lai piedāvātu audzēkņiem 
un darbiniekiem mūsdienīgus un 
inovatīvus risinājumus mācību procesa un 
komunikācijas pilnveidei. Live@edu dod 
iespēju uzturēt arī regulāru un ilglaicīgu 
saziņu un sadarbību ar izglītības iestādes 
absolventiem.

Plašākai informācijai
Papildu informācija par 
Microsoft Live@edu risinājumu:
http://www.microsoft.com/liveatedu/

Papildu informācija par Latvijas Mākslas 
akadēmiju:
http://www.lma.lv

Šī gadījuma izpēte paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. 
Microsoft Latvia un Microsoft Corporation neuzņemas nekādas 
tiešas, netiešas vai ar likumu noteiktas garantijas attiecībā uz šo 
informāciju. 

Sagatavots 2009. gada decembrī.


