
ONLI
NE

ONLI
NE

ONLI
NE

ONLI
NE

ONLI
NE ONLI

NE

ONLI
NEONLI

NEST
AYON

LINEO
NLIN

E

ONLI
NEON

LINEO
NLIN

E

ONLI
NE



Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) jau 100 gadus ir vadošā mākslas augstskola
Latvijā. Neatkarīgi un mērķtiecīgi attīstoties, tā kļuvusi par reģionālā un Eiropas
mērogā nozīmīgu augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības centru mākslā,
dizainā un mākslas zinātnē.
Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā apvieno akadēmisko tradīciju pamatus un
laikmetīgu pieeju mākslas procesiem, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu
augstāko izglītību mākslās.

Nr. 1
vadošā mākslas augstskola Latvijā

800+
studenti

180 +
mācībspēki

5
nodaļas

15
studiju nozares

2
pilsētas

140+
partneraugstskolas

1919
dibināšanas gads

Latvĳas Mākslas akadēmĳa



Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā augstāko izglītību
trīs akreditētās studiju programmās:

Bakalaura programma (4 gadu pilna laika studijas)
Maģistra programma (2 gadu pilna laika studijas)
Doktorantūras programma (3 gadu studijas)

Akadēmiskais, pētnieciskais un radošais darbs norisinās divās
pilsētās – LMA galvenā mītne atrodas Rīgā, bet Latgales
filiālē Rēzeknē notiek bakalaura līmeņa studijas glezniecībā,
grafikā, tēlniecībā un restaurācijā.

LMA piedāvā studijas
piecpadsmit specialitātēs,
kas apvienotas piecās nodaļās:

Studentus atbalsta arī Zīmēšanas
katedra un Humanitāro zinātņu katedra,
kas atbilstoši savai kompetences jomai
piedāvā augstvērtīgus kursus visu
apakšnozaru studentiem.

Glezniecība
Grafika
Tekstilmāksla

Keramika
Stikla māksla
Tēlniecība

Vizuālā komunikācija
Kustība. Attēls. Skaņa
Scenogrāfija

Funkcionālais dizains
Modes māksla
Metāla dizains
Vides māksla

Mākslas vēsture un teorija
Restaurācija

Studĳu iespējas
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izstāžu apmeklējumiem, praktiskās
kompozīcijas nodarbības, kur studenti
var izvēlēties gan tehniku, gan pa-
sniedzēju.
Viens no apmeklētākajiem ir kon-
tekstuālās kompozīcijas kurss – tas
organizēts moduļu veidā, un to vada
vieslektori gan no Latvijas, gan no
ārzemēm.
Tehnoloģiju sadaļā piedāvājam ne
tikai gleznotājiem veidotus kursus,
bet iedrošinām studentus izmēģināt
citu nodaļu piedāvātos priekšmetus,
kur apgūt citas tehnikas, lai lietotu tās
savā individuālajā radošajā praksē.
Glezniecības studenti, sākot ar pirmo
kursu, mācās arī domāt un runāt
par mākslu. Studiju procesā tiek
attīstīta studentu spriestspēja, kritiskā
domāšana un diskusiju kultūra.

LMA studijas Glezniecības apakšnozarē
piedāvā brīvu mākslinieka attīstības
trajektoriju, kas aizsākas interesē par
glezniecību. Pamata kursos studenti
apgūst glezniecības prasmes un
tehnikas, kā arī strādā ar kompozīcijas
uzdevumiem, attīstot tēlaino domāšanu,
vizuālo valodu un individuālo rokrakstu.
Studenti var apgūt arī citus mākslas
medijus – grafikas tradicionālās un
digitālās tehnikas, tēlniecību, fotogrāfiju
u. c.
Studenti var plānot savu studiju pro-
cesu, katru semestri izvēloties, kuras no
piedāvātajām lekcijām un nodarbībām
apmeklēt.
Glezniecības katedra apakšnozares stu-
dentiem piedāvā plašu kompozīcijas
studiju klāstu – teorētiskās kompozīci-
jas lekcijas, kas tiek apvienotas ar

GLEZNIECĪBA
pd.lma.lv @LMA-Glezniecibas-Katedra@glezniecibas.katedra
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realizācija, notiek sadarbība ar
tipogrāfijām, izdevniecībām, autor-
tiesību pārstāvjiem, papīra izpla-
tītājiem u. c. sadarbības partneriem.
LMA grafikas studijas ierosina
panākumiem visdažādākajās mākslas
jomās – apakšnozari absolvējuši
ne vien starptautiski atzīti un arī
Latvijā augstu novērtēti mākslinieki,
kas darbojas grafikā, piemēram,
Paulis Liepa un Elīna Brasliņa, bet
arī fotogrāfs Andrejs Strokins un
rakstnieks un publicists Svens Kuzmins.

LMA Grafikas apakšnozare piedāvā
studijas savstarpēji saistītās pro-
grammās – Grafikas māksla un Grāmatu
grafika. Grafikas māksla, iekļaujoties
plašākā mūsdienu mākslas kontekstā,
darbu radīšanā pieļauj visdažādāko
materiālu, tehnisko paņēmienu un
jaunāko drukas tehnoloģiju izman-
tošanu. Studiju laikā tiek apgūtas
arī visas klasiskās grafikas tehnikas.
Grāmatu grafikas studijas ir saistītas ar
darba tirgu grāmatu un grafiskā dizaina
nozarē un balstītas poligrāfijas specifikā.
Mācību procesā tiek akcentēta radošā
izdoma un atraktīvu ideju praktiskā

GRAFIKA
@grafikaskatedra.lma @grafikas.katedra
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@lmatekstilmaksla@tekstilmakslaskatedra.lma

LMA Tekstilmākslas apakšnozares
studenti padziļināti apgūst tekstila
kā starpdisciplināras mākslas jomas
specifiku. Jaunie tekstilmākslas speci-
ālisti tiek sagatavoti patstāvīgam
radošam darbam gan mākslā, gan
dizainā. Tekstils ir fleksibls gan
tiešā, gan pārnestā nozīmē. Šķiedras
māksla, auduma virsmas dizains, trīs-
dimensionāli objekti, klasiskais un

eksperimentālais gobelēns, digitālais
audums, interjera lietu radīšana un
ekspozīcijas dizains, mājas tekstils un
sadzīves priekšmeti – tā ir tikai neliela
daļa no tekstilmākslas iespējām.
Vienlaikus ar specializācijas kursiem
studenti apgūst arī sabalansētu teo-
rētisko priekšmetu klāstu, kas ļauj
pārzināt mākslas vēsturi un laikme-
tīgās mākslas tendences.
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@lma_telnieciba@LMAtelnieciba

LMA Tēlniecības apakšnozares studenti
apgūst dažādu žanru, tehnoloģiju un
materiālu tradīcijas un spēju orien-
tēties mūsdienu tehniskajās un tehno-
oģiskajās iespējās. Absolventi ir gatavi
profesionālai darbībai laikmetīgās tēl-
niecības, dizaina, restaurācijas, vizu-
ālās reklāmas un izklaides industrijas
jomā.
Tēlniecība ir ne vien mākslas veids un
profesija, bet arī īpašs domāšanas
veids, kas vērsts uz plastisko formu un
tās tēlainību.

Tēlniecības studijas palīdz izprast pa-
sauli, ieraudzīt tās likumsakarības un
lietas citā gaismā un formās. Tā var
būt smagnēja un netverami viegla,
traģiska un dzīvespriecīga, sarkastiska
un naiva. Tā var būt ārkārtīgi pieprasīta
un mīlēta un nevienam, izņemot pašu
tēlnieku, nevajadzīga.
Studentos tiek attīstītas prasmes
apkārtējā pasaulē ieraudzīt mākslas
impulsu un spēja to materializēt,
balstoties uz tehnoloģiskām zinā-
šanām un profesionālām iemaņām.

TĒLNIECĪBA



@keramikas_katedra@LMAkeramikaskatedra

LMA Keramikas apakšnozare sniedz
studentiem vispusīgu izpratni par
mūsdienu keramikas materiāliem un
palīdz attīstīt jaunrades un pētnieciskā
darba prasmes.
Kompozīcijas un materiālu apstrādes
kursos studenti padziļināti apgūst gan
tradicionālās, gan eksperimentālās teh-
noloģijas. Keramikas katedras rīcībā ir
mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, ar
kuru realizēt programmā paredzētos
materiālu studiju projektus. Studenti
apgūst dažādas keramikas virpošanas
un citas formveides tehnikas.
Studiju procesā tiek izmantoti visi
keramikas materiāli – akmens masa,
porcelāns, šamots, māls u. c., bet sadar-

bībā ar citām LMA katedrām studenti
var iegūt arī iemaņas darbam ar
metālu, stiklu un koku.
Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku
savienību un profesionāliem kera-
miķiem notiek regulāri simpoziji
Rojā, Zvārtavā un citur, kuros kopā
ar mācībspēkiem aktīvi piedalās arī
studenti.
Studijas Keramikas apakšnozarē
noslēdz meistardarbnīcu studijas, kur
koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem
mācībspēkiem, tehnologiem un atzī-
tiem māksliniekiem tiek izkopts katra
studenta individuālais rokraksts un
jaunrades stils.

KERAMIKA
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@stikla_maksla@Stikla-mākslas-katedra

Stikla mākslas apakšnozarē tiek
sagatavoti mākslinieki un dizaineri,
kuri spēj patstāvīgi izgatavot jaunus
funkcionālus priekšmetus, vides un
arhitektūras projektus. Studijas rada
izpratni par stikla materiālu un tā
apstrādes dažādību, kā arī attīsta
jaunrades un pētniecības prasmes.
Bakalaura programmā studenti apgūst
dažādus kompozīcijas veidus plaknē

un telpā. Vasaras studiju posmā
būtiska loma ir stikla mākslas izstāžu
menedžmentā un vitrāžu restaurācijā.
Maģistrantūras programma veicina
un padziļina studentu individuālo
māksliniecisko praksi. Koleģiālā sadar-
bībā ar pieredzējušiem mākslinie-
kiem un mācībspēkiem tiek atbal-
stīts un pilnveidots katra studenta
individuālais radošais rokraksts.

STIKLA MĀKSLA



@lma.scenografija

Scenogrāfijas apakšnozare sagatavo
māksliniekus, kas nodarbojas ar telpas
mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra,
operas, baleta un citām izrādēm.
Studiju mērķis – iemācīt vizualizēt
ideju, kas balstīta dramaturģiskā tekstā,
scenārijā un/vai kopīgi ar izrādes vai
pasākuma režisoru veidotā koncepcijā.
Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu
paust skatuviskā valodā, lietojot
vizuālās mākslas pamatlīdzekļus.
Scenogrāfijas studenti mācās ar da-
žādām jaunrades metodēm objektīvo
telpu padarīt par subjektīvi uztveramu
mākslas darbu; apgūst teātra skatuves
vizuālo risinājumu pamatprincipus –
telpiskās un plaknes kompozīcijas
mijiedarbību. Studiju procesā tiek mek-
lēti paņēmieni, kas palīdz poetizēt
attiecības starp cilvēku un telpu,
rakstīto vārdu, priekšmetu, krāsu, gai-
smu, materiālu, faktūru. Dažādi kom-
binējot šos elementus, poetizējot to
attiecības, tiek sasniegts galvenais
scenogrāfijas mērķis – teātra telpas
mākslinieciskais tēls.

Galvenais specialitātes priekšmets
ir kompozīcija jeb teātra izrādes
telpveide, bet papildus studenti
apgūst arī teātra kostīmu, skatuves
glezniecību, videoprojekciju kā sce-
nogrāfijā integrētu izteiksmes līdzekli,
mākslas objekta formas tektoniku, kā
arī telpisku mēroga maketēšanu. Kursā
“Režijas pamati” studenti iepazīstas
ar dažādām teātra un režijas skolām,
apgūst lugu u. c. žanru literāro darbu
lasīšanas un analīzes tehnoloģiju un
metodes, kas ir svarīgs scenogrāfa
profesionalitātes nosacījums. Formas,
krāsas un telpas izjūtu dziļākai
attīstīšanai studenti apgūst plaknes
un telpas organizācijas principus,
mācoties zīmēšanu un gleznošanu.
Jau studiju laikā studenti sāk sadar-
boties ar teātriem. Stabila sadarbība
izveidojusies ar topošajiem teātra
profesionāļiem no Latvijas Kultūras
akadēmijas, “Dirty Deal Teatro” un
citām neatkarīgām institūcijām un
autoriem, kā arī ar profesionālajiem
Latvijas teātriem.

SCENOGRĀFIJA
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kļūtu par profesionāliem audiovizu-
ālo mediju māksliniekiem. Studi-
jās var apgūt foto un video, dator-
tehnoloģijas, darbu interneta vidē,
tipogrāfijā, iespiedgrafikā.

LMA Vizuālās komunikācijas apakš-
nozares studenti apgūst teorētiskas
zināšanas un praktiskas iemaņas dar-
bam gan ar tradicionālajiem, gan digi-
tālajiem izteiksmes līdzekļiem, lai

VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
vkn.lv @vizualaskomunikacijasnodala @vizualas_komunikacijas_nodala

A
ne

te
D

am
br

ov
a



@kustiba_attels_skana@kustiba.attels.skanak-a-s.org

LMA apakšnozare “Kustība. Attēls.
Skaņa” jeb KAS studenti apgūst
animācijas režiju, dažādus animācijas
veidošanas paņēmienus, gan klasiskās,
gan digitālās animācijas veidošanas
principus, kā arī studiju procesā
tiek apzināts laikā bāzētu mediju
daudzveidīgais pielietojums gan lineāru,
gan poētiski daudzslāņainu vizuālo
stāstu radīšanā.
Programmā akcentēta komunikatīvu
attēlu radīšana, teksta un attēla mij-
iedarbība, kur izmantotā tehnoloģija
(gan digitāla, gan analoga) variējas

atkarībā no semestra uzstādījuma–
teksta ilustrēšana, vizuālu stāstu vei-
došana personīgu vērojumu rezultātā,
kā arī kustīga attēla, skaņas, telpisku
struktūru un divdimensionāla attēla
kombinēšana, balstoties padziļinātā
materiāla vai situācijas izpētē. Stu-
dējošie tiek iedrošināti savas perso-
nīgās un oriģinālās vizuālās izteiksmes
meklēt aiz akadēmiskā zīmējuma
robežām.
Studiju laikā tiek veicināta studējošo
radošā darbība, piedalīšanās izstādēs.

KUSTĪBA. ATTĒLS. SKAŅA



LMA Funkcionālā dizaina katedras
ietvaros var apgūt sekojošas
specialitātes:

Funkcionālais dizains
Bakalaura programma ir orientēta
uz produkta dizaina izstrādi un
realizāciju, savukārt maģistra pro-
gramma uz nemateriālajām dizaina
nozarēm – sociālo, komunikācijas, pro-
cesa, informācijas, pakalpojuma un
spekulatīvo dizainu. Laikmetīga dizai-
na radīšanas apgūšana ietver ne tikai
taustāmo un vizuālo daļu, bet arī
stratēģiski plānotu un virzītu darbību
kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja
dzīves kvalitāti.

Interjera dizains
Studenti apgūst interjera dizaina
veidošanas un projektēšanas pamat-
principus, sākot no kopējas vīzijas,
koncepcijas definēšanas līdz detalizētu
tehnisko zināšanu studijām. Studiju
procesā tiek ietverta gan lokāla, gan

starptautiska prakse un sadarbība
ar industriju. Līdz ar to jaunie
interjera dizaina speciālisti iegūst
daudzveidīgu pieredzi un zināšanas
tehnoloģijās, telpas funkcionālajos un
emocionālajos aspektos.

Grafikas un iepakojuma dizains
Studenti apgūst zināšanas un prasmes
pārvaldīt instrumentus, ar kuru
palīdzību radīt jēgpilnus un sabiedriski
atbildīgus grafikas dizaina risinā-
jumus – komunikācijas materiālus,
zīmolu dizainu, iepakojumu, inter-
aktīvo un informācijas dizainu. Topošie
dizaineri izkopj spēju veikt izpēti,
kritiski domāt un veidot stāstījumu,
izmantojot vizuālus izteiksmes lī-
dzekļus. Padziļināti tiek apgūtas
iemaņas konceptu radīšanā, zīmolu
stratēģijā, iepakojuma konstrukciju
veidošanā, kā arī burtu lietošanas,
kompozīcijas, vizuālās uztveres un
citos pamatprincipos.

FUNKCIONĀLAIS DIZAINS
@dizaina.nodala@dizaina.nodala
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LMA Vides mākslas katedras mērķis ir
attīstīt studentos radošo domāšanu,
drosmi un pārliecību, spēju praktiski un
inovatīvi strādāt ar iekštelpu, ārtelpu un
citām vidēm.
Studenti apgūst kompozīcijas, projek-
tēšanas un datorgrafikas pamatus,
eksperimentē ar dažādiem materiāliem,
vielām un ierīcēm, meklē jaunus veidus,
kā realizēt idejas telpiski, grafiski un
virtuāli.

Šogad docenta Martina Vizbuļa
vadībā studenti sākuši apgūt Arduino
mikrokontrolierus, ar kuru palīdzību
var panākt jaunu interaktivitātes līme-
ni mākslas darbu koncepcijā un
ekspozīcijā.

VIDES MĀKSLA
@videsmaksla@LmaVidesMakslasKatedra
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LMA Modes mākslas apakšnozare
sagatavo laikmetīgi domājošus un
profesionāli konkurētspējīgus modes
māksliniekus, kas spējīgi strādāt modes
industrijas dažādos segmentos.
Studiju programma sniedz iespēju
papildus akadēmiskajiem kursiem
apgūt zināšanas modes specialitātē –
modes vēsturē, apģērbu un aksesuāru
dizainā, kompozīcijā, tērpu kolekcijas
veidošanā un plānošanā. Prasmes
izveidot tēlu ilustrācijas un realizēt
konceptuālas idejas modes produktā,
praktiski strādāt, izmantojot, gan

dažādas tekstila apstrādes tehnikas,
gan ilgtspējīgas dizaina projektēšanas
metodes, pie tērpu kolekcijas izgata-
vošanas.
Studenti tiek motivēti radīt gan
augstvērtīga dizaina produktus, kas
gatavi ražošanai un valkāšanai, gan
tērpus – patstāvīgus mākslas objek-
tus vai performances.
Absolventi strādā par modes dizai-
neriem, teātra un filmu kostīmu
māksliniekiem, modes ilustratoriem,
stilistiem, pasniedzējiem, kā arī attīsta
savus modes zīmolus.

MODES MĀKSLA
@lma.mode@LMAfashion



LMA Metāla dizaina apakšnozare
studentiem piedāvā specializāciju rotu
dizainā un lielāku formu – gaismas
objektu, mēbeļu, vides objektu –
radīšanā. Metāls ir pamatmateriāls,
bet tiek izmantoti arī plašu spektru
citu sintētisko un dabīgo materiālu.
Klasiskās metālapstrādes tehnikas tiek
papildinātas ar mūsdienu jaunākajām
tehnoloģijām. Studenti apgūst arī 2D
un 3D tehnoloģijas.
Metāla apakšnozares absolventi ieņem
nozīmīgu vietu Latvijas rotu dizaina,
interjera un vides dizaina jomās, kā
arī laikmetīgajā mākslā. Pasniedzēji

un studenti regulāri piedalās
nozīmīgās nozares skatēs, piemēram,
starptautiskajā rotu mesē “Joya”
Barselonā un Minhenes rotu nedēļā,
kā arī starptautiskos konkursos,
piemēram, “Amber Trip” dzintara rotu
konkursā Viļņā. Tiek organizēti radošie
braucieni, lai apgūtu citu kultūru
tradicionālās tehnoloģijas, piemēram,
Gruzijas tradicionālo emaljēšanas
tehnoloģiju minankari. Studijas notiek
ciešā sadarbībā ar Viļnas Mākslas
akadēmijas Metālmākslas katedru
Telšos.

METĀLA DIZAINS
@LmaMetalaDizainaKatedra
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LMA Mākslas vēstures un teorijas
apakšnozares studenti iegūst zinā-
šanas par dažādu periodu mākslas
un arhitektūras vēsturi un teoriju,
kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas
procesiem, apgūst muzeoloģijas un
mākslas kritikas pamatus. 2018. gadā
apakšnozare izveidojusi jaunu maģistra
studiju virzienu ar padziļinātu kuratora
specialitātes apguvi.
Studiju programma attīsta studentu
teorētisko domāšanu, zinātnisku tek-
stu sagatavošanas un prezentācijas
prasmes. Studējot mākslas vēsturi un
teoriju, vienlaikus var apgūt kursus
gleznošanā, veidošanā un grafikas
tehnikās. Studentiem tiek nodrošinātas
prakses iespējas muzejos un citās
mākslas un kultūras institūcijās, kā arī
arheoloģijā.

Apakšnozares pasniedzēji ar LMA un
citu institūciju un mecenātu atbalstu
regulāri dodas studiju braucienos
uz Rietumeiropas kultūras centriem
iepazīt mākslas vēstures pieminekļus
oriģinālā un sekot laikmetīgās mākslas
norisēm aktuālākajās izstāžu zālēs.
Mākslas vēstures un teorijas apakš-
nozares pasniedzēji ir starptautiski
atzīti speciālisti un eksperti, kas
sagatavo ilglaicīgos pētījumos pama-
totas zinātniskas publikācijas un
uzstājas nozares konferencēs Latvijā
un ārzemēs.

MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA
@makslaszinatne



LMA Restaurācijas apakšnozares stu-
dijās ir iekļauti akadēmiskie priekšm-
eti un priekšmetu bloki, kas sniedz
teorētiskas zināšanas un praktiskas
iemaņas stājglezniecības un monumen-
tālās glezniecības restaurācijā. Restau-
rācijas teorētiskajās disciplīnās ir ie-
kļauta glezniecības tehnoloģija un
speciālā ķīmija. Lekcijas sniedz zinā-
šanas par mākslas darba struktūras
izpēti, bojājumu diagnostiku un restau-
rācijā pielietojamajiem materiāliem.
Praktiskajās nodarbībās tiek apgūti
dažādi restaurācijas procesi. Strādājot
ar konkrētu mākslas darbu, notiek
teorētisko zināšanu pārbaude un padzi-
ļināšana. Restaurācijas praktiskajās
disciplīnās ietilpst arī glezniecības
un grafikas darbu kopēšana, kas dod
zināšanas par gleznu optisko struktūru
uzbūvi, dažādu tehniku raksturu,
attīsta prasmes, kas nepieciešamas

restauratora darbā. Ar katru studiju
gadu veicot aizvien sarežģītākus
uzdevumus, students kļūst par pat-
stāvīgu restaurācijas speciālistu. Stu-
denti apgūst restaurācijas zināt-
niskos pamatprincipus un iemācās
noformēt starptautiskajai praksei at-
bilstošu restaurācijas dokumentāciju.
Mācību laikā studentiem ir iespēja
piedalīties ne tikai ar radošo darbu,
bet arī ar specialitāti saistītās zināt-
niskajās konferencēs un izstādēs.
Apakšnozares pedagogi un studenti
sadarbojas ar Latvijas muzejiem,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes
ķīmijas institūtu, Rīgas Tehniskās
universitātes Ķīmijas tehnoloģijas
fakultāti, kā arī ar restaurācijas insti-
tūtiem un mākslas augstskolām
Eiropā.

RESTAURĀCIJA



LMA Zīmēšanas katedras pasniedzēji
visu LMA apakšnozaru studentiem
pasniedz klasiskā jeb akadēmiskā
zīmējuma kursus, kuros māca izprast,
analizēt un attēlot uz plaknes sarežģītu
formu un apjomu kopumu to rakstura
un kustību dažādībā. Padziļināti zīmē-
šanas specializāciju var apgūt tikai
maģistrantūras programmā.
Zīmējumam ir nozīmīga vieta mākslas
izglītībā. Studenti trenējas izvērtēt
gaismēnu radītās tonālās attiecības
atbilstoši formai un apgaismojumam,
ar tonālo attiecību palīdzību attēlot
materialitāti.

Par klasiskā zīmējuma skolu lielu
interesi izrāda ne vien Latvijas, bet
arī ārzemju studenti no Erasmus
studentu apmaiņas programmas.
Nesen Zīmēšanas katedra ieviesusi
jaunu kursu – Kontekstuālā zīmē -
šana–, kuram piesaista vieslektorus
un kura lekcijas notiek arī ārpus LMA,
šī kursa ietvaros studenti sadarbojas
arī ar Latvijas Kultūras akadēmijas
studentiem.
Visi Zīmēšanas katedras pasniedzēji
ir profesionāli, aktīvi gleznotāji, kas
regulāri dodas pieredzes apmaiņas
braucienos uz ASV, Poliju, Krieviju un
Vāciju.

ZĪMĒŠANA



LMA Humanitāro zinātņu katedras
pasniedzēji nav saistīti ar kādu noteiktu
specializāciju – piemēram, glezniecību
vai dizainu –, bet lasa lekcijas visu
specialitāšu studentiem. Lekcijās dzir-
dēsiet domas par Antigones raudu
dziesmas politiskajiem aspektiem,
mākslas beigu ideju un laikmetīgo
postkonceptuālo mākslu, autora nāvi un

autortiesībām, holokaustu un mākslas
vēsturi no feminisma pozīcijas un par
neskaitāmiem citiem tematiem, kas
veido gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski
visaptverošu kultūras tīklojumu, kurā
māksliniecēm un māksliniekiem, kā
arī pētniecēm un pētniekiem jāizcīna
sava vieta.

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES



VALSTS STIPENDIJAS

IKMĒNEŠA stipendija, kuru piešķir sekmīgiem LMA studentiem studiju
programmas apguvei.

VIENREIZĒJĀ stipendija, kuru piešķir sekmīgiem LMA studentiem reizi
semestrī, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un
līdzdalību LMA sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

VĀRDĀ NOSAUKTĀS STIPENDIJAS

VILHELMA PURVĪŠA vārdā nosauktā stipendija EUR 200 apmērā, kuru piešķir
vienu reizi akadēmiskajā gadā vizuālās mākslas studiju nozares diplomandam.

KĀRĻA ZĀLES vārdā nosauktā stipendija EUR 200 apmērā, kuru piešķir vienu
reizi akadēmiskajā gadā vizuāli plastiskās mākslas studiju nozares diplomandam.

ĀDOLFA IRBĪTES vārdā nosauktā stipendija EUR 200 apmērā, kuru piešķir
vienu reizi akadēmiskajā gadā dizaina studiju nozares diplomandam.

UNTITLED stipendija EUR 200 apmērā, kuru piešķir vienu reizi akadēmiskajā
gadā audio-vizuālās mediju mākslas studiju nozares diplomandam.

BORISA VIPERA vārdā nosauktā stipendija EUR 200 apmērā, kuru piešķir vienu
reizi akadēmiskajā gadā mākslas zinātnes studiju nozares diplomandam.

VALDEMĀRA TONES stipendija, kuru piešķir vienu reizi gadā studentu mācību
braucienam uz ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai.

KONKURSA STIPENDIJAS

ERASMUS+ programmas stipendija studijām un praksei ārvalstīs,
kā arī personāla pilnveidei un docēšanai.

KUNO Baltijas un Ziemeļvalstu mākslas augstskolu sadarbības tīkla
stipendija apmācību kursiem, praksei un studijām, kā arī personāla
pieredzes apmaiņai un docēšanai.

CIRRUS Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības augstskolu tīkla stipendija
apmācību kursiem, praksei un studijām, kā arī personāla pieredzes
apmaiņai un docēšanai.

SEB STIPENDIJA GLEZNIECĪBĀ konkursa studentu darbu izstāde; stipendiju
piešķir AS “SEB banka” sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju braucienam uz
kādu no Eiropas laikmetīgās mākslas mesēm un dalībai radošajā darbnīcā
meses norises pilsētā vienu reizi gadā.

BREDERLO-VON SENGBUSCH mākslas prēmijas konkursa studentu
darbu izstāde; prēmiju piešķir Fon Zengbušu ģimene sadarbībā ar Latvijas
Mākslas akadēmiju, „Domus Rigensis” un Vācijas-Baltijas Stipendiju fondu
LMA Glezniecības, Tēlniecības un Grafikas apakšnozares studentiem
vienu reizi divos gados.

IESPĒJAS



Latvijas Mākslas akadēmija Erasmus programmā piedalās kopš 1998. gada.
Programma sniedz LMA studentiem, pedagogiem un darbiniekiem vērtīgu
studiju un prakses iespēju loku, kā arī iedvesmo virkni aizrautīgu ārvalstu
pedagogu un studentu viesoties Latvijā un gūt pieredzi tieši Rīgā.

Laika gaitā LMA ir izveidojies ciešs sadarbības tīkls ar gandīz visām vadošajām
mākslas un dizaina augstskolām Eiropā. Turklāt studenti un pasniedzēji var
gūt pieredziarī ASV, Ķīnā, Honkongā, Filipīnās, Melnkalnē un Krievijā.

140+
sadarbības partneraugstskolas

34
sadarbības valstis

60+
viesstudenti (gadā)

30+
vieslektori (gadā)

70
studentu pieredze ārvalstīs (gadā)

130
personāla pieredze ārvalstīs (gadā)

20+
gadu līdzdalība programmā

ERASMUS+



Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13

Rīga, LV-1050
T +371 6733 2202
info@lma.lv

lma.lv

@makslasakademija

@makslasakademija

Maģistrantūras studijas
Maģistra programmas vadītāja

Antra Priede
antra.priede@lma.lv

Bakalaura studijas
Bakalaura programmas direktore

Inese Sirica
inese.sirica@lma.lv

Doktorantūras studijas
Doktora studiju programmas vadītāja

Agita Gritāne
agita.gritane@lma.lv

LMA nodaļu vadītāji

Dizaina nodaļa
Holgers Elers
dizains@lma.lv

Vizuālās mākslas nodaļa
Ieva Krūmiņa
ieva.krumina@lma.lv

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa
Jānis Murovskis
vkn@lma.lv

Mākslas zinātnes nodaļa
Silvija Grosa
makslaszinatne@lma.lv

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa
Vineta Groza
vineta.groza@lma.lv

Kontakti
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