
 

                         

 

Latvijas Mākslas akadēmijas  
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2022./2023. AKADĒMISKAJAM GADAM 

 
Uzņemšanas noteikumos lietotie termini 
 

Attālinātais akadēmiskais darbs – Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – Akadēmijas, 
saīsināti – LMA) akadēmiskā personāla akadēmiskā darba, tai skaitā studiju, mācību 
metodiskais un administratīvi organizatoriskais, mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās 
pētniecības darbs daļa, kura tiek īstenota ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
palīdzību. Attālinātais akadēmiskais darbs tiek tarificēts saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskā 
personāla darba slodzi un akadēmiskā personāla rezultātu pārvaldību Latvijas Mākslas 
akadēmijā. Papildus akadēmiskais attālinātais darbs, piemēram, tikai attālinātām studijām 
paredzēta studiju kursa vai moduļa izstrāde vai attālināto studiju papildus nodrošināšana, var 
tikt, vienojoties ar augstskolu, papildus atalgota. 
Attālināts darbs – LMA vispārējā augstskolas personāla amata (darba) pienākumu daļa, kura, 
vienojoties ar augstskolu, tiek īstenota attālināti, augstskolai nodrošinot nepieciešamos 
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. 
Attālināta pieteikšanās studijām – pieteikumu un dokumentu kopiju iesniegšana reģistrācijai 
studijām, izmantojot Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vidi. 
Attālinātās studijas – studijas vai studiju daļa, tai skaitā studiju programmas, moduļa vai kursa 
ietvaros paredzētie pārbaudījumi, kuri tiek īstenoti ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju palīdzību. 
Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no LR valsts budžeta 
līdzekļiem. 
Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vide – Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju sistēmu kopums, kurš tiek izmantots nepastarpināta studiju procesa, 
tai skaitā nepastarpināta attālināta studiju procesa nodrošināšanai, to veido Latvijas Mākslas 
akadēmijas Informatīvā sistēma un Latvijas Mākslas akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma. 
Imatrikulācija – personas ierakstīšana Latvijas Mākslas akadēmijas studējošo sarakstā 
(matrikulā). 
ID – Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID). 
Kredītpunkts – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba 
apjomam (vienai studiju nedēļai). 
Latvijas Mākslas akadēmijas Informatīvā sistēma – Latvijas Mākslas akadēmijas 
Informācijas sistēma darbojas, izmantojot Latvijas Augstskolu Informatīvo Sistēmu (LAIS – 
https://www.lais.lv/), kas ietver daļu no Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas (LUIS) 
funkcionalitātes, kura ir pielāgota augstskolu vajadzībām. Latvijas Mākslas akadēmijas 
studējošajiem un darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt piekļuvi LAIS. 
Latvijas Mākslas akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma – Latvijas Mākslas akadēmijas 
mācīšanās vadīšanas sistēma (LMA MVS – https://lms.lma.lv/)  ir izveidota, izmantojot Moodle 
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platformu un tajā iekļauto BigBlueButton videokonferenču platformu. Latvijas Mākslas 
akadēmijas studējošajiem un darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt piekļuvi LMA MVS. 
Maksas studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no fizisku vai juridisku 
personu līdzekļiem. 
Nepilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā 
gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt bakalaura, pirmā un otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai 
vidējai izglītībai. 
Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras var uzsākt maģistra studiju programmās pēc 
bakalaura grāda iegūšanas.  
Doktora studijas – studijas doktorantūrā, kuras var uzsākt persona, kura ir iepriekš ieguvusi 
maģistra grādu. 
Papildus uzņemšana – pieteikumu pieņemšana – reģistrēšanās studijām, lai aizpildītu pēc 
uzņemšanas palikušās brīvās studiju vietas. 
Pilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne 
mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
Pretendents – persona, kura sekmīgi izturējusi konkursu un var slēgt līgumu par studijām 
konkrētā programmā. 
Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai Akadēmijā. 
Reflektantu reģistrācija studijām – pieteikumu un dokumentu kopiju pieņemšana reģistrācijai 
studijām, pārbaudot to atbilstību LMA Uzņemšanas noteikumu prasībām. 
Studiju līguma slēgšana – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas LMA. 
Studiju uzsākšana – studiju programmas apguves sākšana pirmajā semestrī. 
Studiju vietu skaits – imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām, 
formām un līmeņiem, kas ik gadu tiek apstiprināts ar LMA Senāta lēmumu. 
Iestājpārbaudījumi – īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi, kuri tiek organizēti 
LMA, lai noskaidrotu reflektantu piemērotību studijām LMA un kuri tiek saskaņoti ar 
Augstākās izglītības padomi. 
Starptautiska testēšanas institūcija — institūcija, kas nodrošina pārbaudījumu svešvalodā un 
izsniedz dokumentu par pārbaudījuma rezultātiem, kuri pielīdzināti Eiropas kopīgajās 
pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem. 
Uzņemšana – process, lai sāktu studijas LMA, kas sastāv no: 

• pieteikumu pieņemšanas, reģistrācijas un dokumentu noformēšanas; 
• konkursa uz studiju vietām organizēšanas (iestājpārbaudījumiem, ranžēšanas, t.i. 

salīdzināšanas ar studiju vietu skaitu); 
• konkursa rezultātu publiskošanas; 
• reģistrēšanās studijām (līguma par studijām slēgšana); 
• imatrikulācijas. 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2022./2021. akadēmiskajā gadā reflektantiem tiek 
organizēti iestājpārbaudījumi un reflektanti tiek uzņemti studijām Latvijas Mākslas akadēmijas 
(turpmāk – Akadēmijas, saīsināti – LMA) akadēmiskajās augstākās izglītības programmās. 
1.2. Šie noteikumi izdoti atbilstoši Augstskolu likuma 46. panta otrajai daļai (turpmāk – AL), 
Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem  846. Noteikumiem par prasībām, 
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kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās (turpmāk – 10.10.2006. MK noteikumi), 
kā arī Akadēmijas Satversmei. 
1.3. Iestājpārbaudījumi un uzņemšana Akadēmijā notiek atklātā un vienlīdzīgā konkursā, 
saskaņā ar AL  45. un 46. pantu, 10.10.2006. MK noteikumiem, Akadēmijas Satversmi un šiem 
noteikumiem, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem. 
1.4. Tiesības studēt Akadēmijā ir Latvijas pilsoņiem, Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, 
personām, kurām  ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir 
izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas [AL 45.(1)]. Citām personām ir tiesības studēt 
Akadēmijā atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
1.5. Iestājpārbaudījumus organizē un vada Akadēmijas Uzņemšanas komisija (turpmāk – UK), 
kas darbojas atbilstoši tās Nolikumam [10.10.2006. MK noteikumu 5. punkts], saskaņā ar 
10.10.2006. MK noteikumu prasībām. 
1.6. UK nodrošina visu informāciju, kas ir nepieciešama reflektantiem, tai skaitā arī visu 
informāciju par uzņemšanas norisi, saskaņā ar 10.10.2006. MK noteikumu  prasībām: 

1) normatīvajos aktos noteiktajos termiņos publisko (arī mājas lapā internetā www.lma.lv )    
uzņemšanas prasības studiju programmās nākamajam akadēmiskajam gadam;  

2) publisko iestājpārbaudījumu sarakstu, sākot ar pirmo reflektantu reģistrācijas dienu; 
3) publisko iestājpārbaudījumu iekšējās kārtības noteikumus, sākot ar pirmo reflektantu 

reģistrācijas dienu;  
4) publisko iestājpārbaudījumu rezultātus;  
5) publisko informāciju par UK lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību  (turpmāk 

tekstā – Apelācija).  
1.7. Reflektanta un Akadēmijas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas procesā regulē 
normatīvie akti un šie noteikumi. 
1.8. Iestājpārbaudījumi notiek Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vidē vai Akadēmijas 
telpās, atbilstoši iestājpārbaudījumu iekšējās kārtības noteikumiem. 
 

2. Priekšnoteikumi studiju uzsākšanai 
2.1. Bakalaura studiju uzsākšanai Akadēmijā ir nepieciešama:  

1)  vidējā izglītība;  
2) sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi, atbilstoši konkursa prasībām, un ar Augstākās 
izglītības padomi saskaņotām papildus prasībām Akadēmijas Uzņemšanas noteikumos:  

a) vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālo mediju mākslas, dizaina 
apakšnozarēs un restaurācijā ir zināšanas un prasmes mākslas vispārējās disciplīnās – 
zīmēšanā, gleznošanā un/vai veidošanā un kompozīcijā un/vai portfolio;  
b) Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē – vizuālās mākslas vēstures zināšanas.  

2.2. Maģistra studiju uzsākšanai Akadēmijā ir nepieciešama:  
1) iepriekš iegūta bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;  
2) sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekoši nokārtoti 

iestājpārbaudījumi – maģistra darba tēmas pieteikumu konkurss. 
2.3. Maģistra studiju uzsākšanai kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas "Pakalpojumu 
dizaina stratēģijas un inovācijas" uzņemšanu Akadēmijā ir nepieciešama: 

1) Bakalaura grāds vai valsts atzīts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
180ECTS apjomā; 
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3) sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekoši nokārtoti 
iestājpārbaudījumi – izpildīts uzdotais patstāvīgais uzdevums.  

2) angļu valodas zināšanas TOEFL, IELTS, ELS vai iegūta iepriekšējā izglītība angļu 
valodā īstenotā studiju programmā. 

2.4. Doktora studiju uzsākšanai Akadēmijā ir nepieciešama:  
1) iepriekš iegūta maģistra izglītība;  
2) sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekoši nokārtoti 

iestājpārbaudījumi – promocijas darba tēmas pieteikumu, zinātniskās darbības 
pieredzes konkurss un kolokvijs, kurā reflektants spēj argumentēti izklāstīt un pamatot 
savu pētījuma pieteikumu. 

2.5. Doktora studiju uzsākšanai Profesionālās doktora studiju programmas “Mākslās” 
apakšprogrammā “Vizuālā māksla un dizains” Akadēmijā ir nepieciešama:  

1) iepriekš iegūta maģistra izglītība;  
2) sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekoši nokārtoti pārbaudījumi – 

mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikums 
un kolokvijs, kurā reflektants spēj argumentēti izklāstīt un pamatot savu mākslinieciskās 
jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikumu mākslas un 
kultūras diskursīvo prakšu un teorētisko koncepciju kontekstā. 

3. Dokumenti 
3.1. Reģistrējoties studijām, reflektants aizpilda noteiktas formas iesniegumu un iesniedz šajos 
noteikumos noteiktos dokumentus uzņemšanai studiju programmā. 
3.2. Dokumentus vai to kopijas reflektants iesniedz, izmantojot Latvijas Mākslas akadēmijas         
e-studiju vidi. 
3.3. Dokumentus vai to kopijas reflektants iesniedz valsts valodā. Dokumenti, kurus reflektants 
iesniedz svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos [1961. gada 5. oktobra Hāgas Konvencija par 
ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu] noteiktajā kārtībā un tiem 
jāpievieno normatīvajos aktos [2000. gada 22. augusta MK noteikumi Nr. 291 “Kārtība, kādā 
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” (grozīti ar 2004. gada 6. janvāra MK 
noteikumiem Nr.6)] noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā. 
3.4. Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno 
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 
dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds [10.10.2006. 
MK  noteikumu     7. punkts], kā arī  Valsts  izglītības satura centra  izsniegtu izziņu par valsts 
valodas  prasmēm, kas atbilst vismaz B1 līmenim, ja attiecīgā studiju programma tiek realizēta 
valsts valodā. Valsts izglītības satura centra adrese – Vaļņu iela 2 (7. stāvā), Rīga, LV-1050; 
tālrunis 67216500, fax 67223801. Akadēmiskās informācijas centra adrese – Vaļņu iela 2 (208., 
209, 210. kab.), Rīga, LV-1050; tālrunis 6 7225155.  
3.5. Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants iesniedz 
Akadēmijas UK šādus dokumentus:  

1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;  
2) pases kopiju vai ID kopiju;  
3) noteiktas formas elektronisku iesniegumu;  
4) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 
kvalitātei;  
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5) dokumentu par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk tekstā CE) – 
latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā kopijas;  

6) vidējās izglītības sekmju izraksta (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) 
kopiju.  

3.6. Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, personas, kuras svešvalodas 
centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstājušas ar starptautiskas 
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk – starptautiskas institūcijas 
pārbaudījums) atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 29. septembrī pieņemtajiem 543. 
Noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās (turpmāk – 
29.09.2015. MK noteikumi), iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus: 

1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;  
2) pases kopiju vai ID kopiju;  
3) noteiktas formas elektronisku iesniegumu;  
4) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 

kvalitātei;  
5) dokumentus par nokārtotu centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā CE) latviešu valodā un 

matemātikā un starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par 
pārbaudījumā iegūto vērtējumu svešvalodā (angļu, vācu, franču), ja persona svešvalodas 
centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstājušas ar 
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispārējās vidējās 
izglītības apguves laikā, līdz ar starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu 
par pārbaudījumā iegūto vērtējumu svešvalodā (angļu, vācu, franču), iesniedz 
29.09.2015. MK noteikumu 7. punktā minētā lēmuma kopiju, ja persona svešvalodas 
centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstājušas ar 
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, aizstājot svešvalodu 
eksāmenu augstskolā 29.09.2015. MK noteikumu 9. punktā minētā kārtībā, līdz ar 
starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējumu svešvalodā (angļu, vācu, franču), iesniedz 29.09.2015. MK noteikumu 10. 
punktā minētā lēmuma kopiju; 

6) vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam 
dokumentam) kopiju.  

3.7. Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, personas, 
- kuras ieguvušas vidējo  izglītību  līdz 2004. gadam,  
- kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, 
- ar īpašām vajadzībām, 

iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus:  
1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;  
2) pases kopiju vai ID kopiju;  
3) noteiktas formas elektronisku iesniegumu;  
4) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 

kvalitātei;  
5) vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam 

dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem trim CE – latviešu valodā, matemātikā 
un svešvalodā (angļu, vācu, franču) kopiju; 

6) Portfolio (Ja to nosaka apakšnozares iestājeksāmenu formāts).  
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3.8. Iesniedzot dokumentus, jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas 
pakalpojumu.  
Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta:  
€ 10,-  Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;  
€ 22,-   Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, 
Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, 
Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.  
Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības 
palikušiem bērniem. 
 
 
4. Termiņi 
4.1. Reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa norises termiņu nosaka un 
izziņo Akadēmija atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam sākuma termiņam “reflektantu 
reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas” [AL 46.(6)]. 

4.2. Datumu un laiku, kad reflektanti kārto pārbaudījumus nosaka UK. 
4.3. Konkurss tiek noslēgts, UK izziņojot konkursa rezultātus.  
 

5. Konkursa norise pamatstudijās 
5.1. Iestājpārbaudījumu rezultātā vispirms notiek konkurss uz valsts budžeta finansētajām 
studiju vietām. Pēc šī konkursa beigām Akadēmija, Senāta apstiprinātā kārtībā, var organizēt 
konkursu uz maksas studiju vietām. Studiju maksas apmēru un maksas studiju vietu skaitu, ko 
finansē fiziskās un juridiskās personas, nosaka Akadēmijas Senāts. 
5.2. Konkursā nepiedalās un Akadēmijā netiek uzņemti reflektanti, kuriem kādā no 
priekšmetiem, kuri tiek vērtēti konkursa kārtībā, CE sertifikātā, ir „F” līmenis vai dokumentā 
par vidējo izglītību kādā no priekšmetiem, kuri tiek vērtēti konkursa kārtībā, vērtējums ir 
zemāks par 4 (gandrīz viduvēji, 10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā) vai, ja iegūto procentu 
summa CE sertifikātā latviešu valodā ir 15 vai mazāk procentu, CE sertifikātā svešvalodā 
(angļu, vācu, franču)  ir 15 vai mazāk procentu un CE sertifikātā matemātikā ir 5 vai mazāk 
procenti. Turpmākā konkursā nepiedalās arī reflektanti, kuri īpašās piemērotības un 
sagatavotības pārbaudījumā ir saņēmuši mazāku vērtējumu par 4 (10 ballu sistēmā). 
5.3. Centralizēto eksāmenu vērtējumi, veidojot konkursa rezultātus, tiek pārvērsti par konkursa 
punktiem, kas atspoguļoti 1. tabulā. 
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1. tabula.   Centralizēto eksāmena sertifikātu līmeņu atbilstība konkursa punktiem: 
Sertifikāta 

līmenis 
EKP 

līmeņi 

Latviešu valoda 
procentuālais 

vērtējums1 

Svešvaloda 
procentuālais 

vērtējums2 

Matemātikā 
procentuālais 

vērtējums3 

Konkursa punkti  
konkursa 

aprēķinam 
 C2    5 

A C1 80 – 100 95 – 100 75 – 100 5 
B B2 66 – 79 70 – 94 50 – 74 4 
C B1 48 – 65 40 – 69 36 – 49 3 
D A2 31 – 47 28 – 39 21 – 35 2 
E A1 15 – 30 15 – 27 5 – 20 1 

 

5.4. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējumu svešvalodā, veidojot konkursa rezultātus, tiek pārvērsti par konkursa punktiem, kas 
atspoguļoti 2., 3., 4. un 5. tabulā angļu valodā, 6. un 7. tabulā vācu valodā un 8. tabulā franču 
valodā.4 

2. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējuma angļu valodā atbilstība konkursa punktiem: 
 

EKP 
līmeņi 

Svešvalodas 
procentuālais vērtējums IELTS TOEFL iBT (aptuveni) Konkursa punkti  

konkursa aprēķinam 
C2  9, 8,5 118 – 120 5 
C1 95 – 100 8 (robeža), 7,5, 7 95 – 117 5 
B2 70 – 94 6,5, 6, 5,5 72 – 94 4 
B1 40 – 69 5 (robeža), 4,5, 4 42 – 71 3 
A2 28 – 39   2 
A1 15 – 27   1 

 

 
1 Procentuālais sadalījums tiek noteikts ņemot vērā 2018./2019. st. g. vērtējumu robežas.  

2 Procentuālais sadalījums tiek noteikts ņemot vērā VISC Pētījumu par centralizētā eksāmena angļu valodā 
rezultātu pielīdzināmību Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem un VISC 
metodiskajā materiālā Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās 
pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem noteikto. 

3 Procentuālais sadalījums tiek noteikts ņemot vērā 2018./2019. st. g. vērtējumu robežas 

4 Atbilstība konkursa punktiem tiek noteikta ņemot vērā VISC metodisko materiālu - VĒRTĒJUMA 
SVEŠVALODU EKSĀMENĀ ATBILSTĪBA EKP LĪMEŅIEM. 



8 

 

3. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējuma angļu valodā atbilstība konkursa punktiem: 

EKP 
līmeņi 

Svešvaloda 
procentuālais 

vērtējums 

Cambridge 
English: 

Preliminary 

Cambridge English: First Konkursa 
punkti  

konkursa 
aprēķinam 

kārtots 
pirms 

01.01.2015. 

kārtots 
pēc 

01.01.2015. 
C2     5 

C1 95 – 100  Pass at Grade A 
(80-100) 

Grade A 
(180-190) 5 

B2 70 – 94 PET (Pass with 
Distinction) 

Pass at Grade B 
(75-79) 

Pass at Grade C 
(60-74) 

Grade B 
(173-179) 
Grade C 

(160-172) 

4 

B1 40 – 69 PET (Pass, Pass 
with Merit) 

Level B1 
(45-59) 

Level B1 
(140-159) 3 

A2 28 – 39    2 
A1 15 – 27    1 
 

 

4. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējuma angļu valodā atbilstība konkursa punktiem: 

EKP 
līmeņi 

Svešvaloda 
procentuālais 

vērtējums 

Cambridge English: 
Advanced 

Cambridge English: 
Proficiency 

no 01.01.2015. 

Konkursa 
punkti  

konkursa 
aprēķinam Kārtots pirms 

01.01.2015. 
Kārtots pēc 
01.01.2015. 

Kārtots pirms 
01.01.2015. 

Kārtots  pēc 
01.01.2015. 

C2  
Pass at Grade 

A 
(80-100) 

Grade A 
(200-210) 

Pass at Grade A 
(80-100) 

Pass at Grade B 
(75-79) 

Pass at Grade C 
(60-74) 

Grade A 
(220-230) 
Grade B 

(213-219) 
Grade C 

(200-212) 

5 

C1 95 – 100 

Pass at Grade 
B 

(75-79) 
Pass at Grade 

C 
(60-74) 

Grade B 
(193-199) 
Grade C 

(180-192) 

Level C1 
(45-59) 

Level C1 
(180-200) 5 

B2 70 – 94 Level B2 
(45-59) 

Level B2 
(160-179)   4 

B1 40 – 69     3 
A2 28 – 39     2 
A1 15 – 27     1 
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5. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējuma angļu valodā atbilstība konkursa punktiem: 

EKP 
līmeņi 

Svešvaloda procentuālais 
vērtējums 

Pearson 
Test of 
English 

(General) 

The ECL 
Language 

Exam 

Konkursa punkti  
konkursa aprēķinam 

C2  Level 5  5 
C1 95 – 100 Level 4 Level C1 5 
B2 70 – 94 Level 3 Level B2 4 
B1 40 – 69 Level 2 Level B1 3 
A2 28 – 39   2 
A1 15 – 27   1 

 

 
 

6. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējuma vācu valodā atbilstība konkursa punktiem: 

EKP 
līmeņi 

Svešvaloda procentuālais 
vērtējums Goethe-Zertifikat Der Test Deutsch als 

Fremdsprache (TestDaF) 
Konkursa punkti  

konkursa aprēķinam 
C2  C2 (GDS)  5 

C1 95 – 100 C1 

Niveaustufe 5 
(C1.1.-C1.2.) 
Niveaustufe 4 

(C1.1.) 

5 

B2 70 – 94 B2 
Niveaustufe 4 

(B2.2.) 
Niveaustufe 3 

4 

B1 40 – 69 B1  3 
A2 28 – 39   2 
A1 15 – 27   1 

 

 
 

7. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējuma vācu valodā atbilstība konkursa punktiem: 

EKP 
līmeņi 

Svešvaloda 
procentuālais 

vērtējums 

Das Deutsche Sprachdiplom 
(DSD) 

der Kultusministerkonferenz I 

Das Deutsche Sprachdiplom 
(DSD) 

der Kultusministerkonferenz II 
ECL 

Konkursa 
punkti  

konkursa 
aprēķinam 

C2     5 

C1 95 – 100  C1 līmenis C1 
līmenis 5 

B2 70 – 94  B2 līmenis B2 
līmenis 4 

B1 40 – 69 B1 līmenis  B1 
līmenis 3 

A2 28 – 39    2 
A1 15 – 27    1 
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8. tabula. Starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 
vērtējumu franču valodā atbilstība konkursa punktiem: 
EKP 

līmeņi 

Svešvaloda 
procentuālais 

vērtējums 
DELF DALF TCF Konkursa punkti  

konkursa aprēķinam 

C2   C2 C2 līmenis 
(600-699 punkti) 5 

C1 95 – 100  C1 C1 līmenis 
(500-599) 5 

B2 70 – 94 B1  B2 līmenis 
(400 – 499 punkti) 4 

B1 40 – 69 B2  B1 līmenis 
(300- 399 punkti) 3 

A2 28 – 39    2 
A1 15 – 27    1 

 

5.5. Reflektantiem, kuri nav kārtojuši centralizētos eksāmenus, jo ir ieguvuši vidējo izglītību 
līdz 2004. gadam, kā arī reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs vai reflektantiem, 
kuri nav kārtojuši centralizētos eksāmenus, jo to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, 
centralizēto eksāmenu rezultātiem tiek pielīdzināti šādi mācību priekšmetu vērtējumi vidējo 
izglītību apliecinošā dokumentā: 
- CE latviešu valodā un literatūrā – atzīme abos mācību priekšmetos / vidējā vai personām, kas 
vidējo izglītību ieguvuši citā Eiropas Savienības valstī – izglītības ieguves pamatvalodā, 
- CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) – atzīme mācību priekšmetā, 

- CE matemātikā – atzīme mācību priekšmetā 
Vērtējumi tiek pārvērsti atbilstoši 9. tabulā norādītajiem konkursa punktiem. 

9. tabula. Mācību priekšmetu vērtējumu atbilstības līmeņiem un iegūstamo konkursa punktu tabula: 

Sertifikāta līmenis Vērtējums no atestāta 
(10 balles ) 

Vērtējums no atestāta 
(5 balles) 

Konkursa punkti  konkursa 
aprēķinam 

A 10 ( izcili ) - 5 
A 9 ( teicami ) 5 ( teicami ) 5 
B 8 ( ļoti labi ) - 4 
C 7 ( labi ) 4 ( labi ) 3 
D 6 ( gandrīz labi ) - 2 

E 5 ( viduvēji); 
4 (gandrīz viduvēji ) 3 ( viduvēji ) 1 

 

5.6. Īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumu konkursa punkti veidojas, summējot 
katrā apakšnozarē noteikto pārbaudījumu vērtējumus, kuri tiek novērtēti 10 ballu sistēmā, 
izmantojot šādu formulu: 
Z+G(V)+1Kq + 2Kq = P 
Z = zīmēšana 
G(V) = gleznošana 
1K = pirmā kompozīcija 
2K = otrā kompozīcija 
P = Īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumu konkursa punkti; 
q = koeficents: 
q = 2 – kompozīcijas vērtējuma koeficents vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, 
audiovizuālo mediju mākslas, dizaina nodaļas apakšnozarēs un restaurācijā; 
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5.7. Īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumu vērtēšanai ar rektora rīkojumu tiek 
izveidota vērtēšanas komisija, kurā tiek iekļauti LMA mācību spēki, katedru un nodaļu vadītāji. 
5.8. Reflektanti tiek uzņemti studijām Akadēmijā atbilstīgi iesniegtajam centralizēto eksāmenu 
vērtējumam un atbilstoši šiem noteikumiem un Īpašās piemērotības un sagatavotības 
pārbaudījumu vērtējumam,  kuri ir saskaņoti ar Augstākās izglītības padomi. Konkursa punktus 
summē, tos saskaitot, rezultātā iegūst vērtējumu saskaņā ar sekojošu formulu: 
 
Pq + 0,03xL + 0,02xS + 0,01xM = K 
 
 
P = Īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumu konkursa punkti; 
q = koeficents: 
q = 1 – vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audiovizuālo mediju mākslas, dizaina 
nodaļas apakšnozarēs un restaurācijā;  
q = 2 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē; 
L = CE latviešu valodā (vai tam pielīdzinātā vērtējuma) konkursa punkti;  
S = CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (vai tam pielīdzinātā vērtējuma) konkursa punkti 
= konkursa punktu summa; 
M = CE matemātikā (vai tam pielīdzinātā vērtējuma) konkursa punkti;  

K = konkursa punktu summa, kas tiek ņemta par pamatu reflektantu ranžēšanai. 
5.9. Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtai konkursa 
punktu summai. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā priekšroka tiek dota tiem 
reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku novērtējumu, ņemot vērā viņu izteiktās specialitāšu 
prioritātes. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā un vienādas specialitāšu prioritātes 
gadījumā, priekšroka tiek dota tiem reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku novērtējumu Īpašās 
piemērotības un sagatavotības pārbaudījumā kompozīcijā. 
5.10. Pārbaudījumi notiek latviešu valodā. Reflektanti, kuri nav ieradušies uz pārbaudījumiem 
UK norādītajā laikā, turpmākā konkursā nepiedalās un LMA netiek uzņemti. 
5.11. Iestājpārbaudījumu konkursa rezultātus nosaka un apstiprina UK. Tos izziņo ne vēlāk kā 
triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. [10.10.2006. MK noteikumu 14. punkts] 
5.12. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām, UK 
noteiktā kārtībā un termiņā var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajā studiju 
programmā, ja attiecīgajā studiju programmā ir izsludināta uzņemšana un tās ir pieejamas vai 
maksas studiju vietām citās studiju programmās. 
5.13. UK lēmumus reflektanti var apstrīdēt, iesniedzot apelācijas šādā kārtībā:  
5.13.1. pēc konkursa rezultātu izziņošanas UK izziņo apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas 
termiņus, vietu un laiku; 
5.13.2. reflektants vienas darba dienas laikā pēc konkursa rezultātu izziņošanas var iesniegt UK 
adresētu apelāciju par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu, kurā norāda konkrētu apelācijas 
iesniegšanas iemeslu; 
5.13.3. UK savā sēdē koleģiāli izskata apelāciju darba dienas laikā kopš apelāciju iesniegšanas 
beigu termiņa; 
5.13.4.  apelācijas izskatīšanā kā eksperts piedalās akadēmiskā personāla pārstāvis, kurš nav UK  
loceklis. Apelācijas izskatīšanā, pēc apelācijas iesniedzēja rakstiska lūguma, var tikt uzaicināts 
apelācijas iesniedzējs, kuram pēc apelācijas izskatīšanas rakstveidā tiek izsniegts UK lēmums. 
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Nepieciešamības gadījumā UK var pieaicināt arī citas jautājuma izskatīšanā iesaistītās personas, 
kompetenta lēmuma nodrošināšanai; 
5.13.5.  UK apelācijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Akadēmijas rektoram. 
Akadēmijas rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

5.14. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Akadēmijas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo 
personu tiktu noformēts rakstiski. 
5.15. Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Lēmumu paraksta Akadēmijas rektors vai persona, kura pilda rektora pienākumus. 
Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 
5.16. Ar Senāta lēmumu UK var izsludināt papilduzņemšanu vakantajās maksas studiju vietās. 

6. Uzņemšana un konkursa norise maģistra un doktora studijās 
6.1. Termiņus dokumentu iesniegšanai un uzņemšanai studijām maģistra un doktora studijās un 
konkursa norises laiku izziņo UK. 

6.2. Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz Latvijas 
Mākslas akadēmijas e-studiju vidē Akadēmijas UK šādus dokumentus:  

1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta (diploma 
pielikuma) – kopijas;  

2) pases kopiju vai ID kopiju;  
3) noteiktas formas elektronisku iesniegumu;  
4) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 

kvalitātei;  
5) maģistra studiju projekta pieteikumu (elektroniski).  

6.3. Reflektantu ranžēšana konkursa rezultātiem tiek veikta pēc vērtējuma 10 punktu sistēmā, 
kas tiek aprēķināts pamatojoties uz pārbaudījuma rezultātiem, ja reflektants piedalās konkursā.  
Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajai konkursa punktu 
summai. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā studijām maģistra programmā priekšroka 
tiek dota tiem reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku novērtējumu bakalaura programmas gala 
darba novērtējumā – diplomdarbā. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā studijām 
doktora programmā priekšroka tiek dota tiem reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku 
novērtējumu maģistra programmas gala darba novērtējumā – diplomdarbā. 

6.4. Studiju uzsākšanai maģistra programmā ir noteiktas sekojošās prasības un kritēriji: 
6.4.1. humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās, otrā līmeņa augstākā izglītība mākslās vai 
tai pielīdzināta izglītība; 

6.4.2. sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekošs pārbaudījums – maģistra 
darba tēmas pieteikumu konkurss;  

6.4.3. papildu nosacījumi – personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma mākslas 
vēsturē un Latvijas mākslas vēsturē, ir jāpiedalās pārrunas, kurās, apzinot reflektanta zināšanas, 
tiek noteikts (pēc attiecīgās apakšnozares vadības rekomendācijām), kādi mākslas vēstures 
kursu moduļi reflektantam ir papildus jāapgūst 1. studiju gadā, to saskaņojot ar programmas 
vadītāju/direktoru.  
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6.4.4. papildu nosacījumi – personām, kuras bakalaura vai tai pielīdzinātu izglītību ir ieguvušas 
ārpus Latvijas Mākslas akadēmijas, ir jāpiedalās pārrunas, kurās, apzinot reflektanta zināšanas, 
tiek noteikts (pēc attiecīgās apakšnozares vadības rekomendācijām), kādi priekšmeti vai tēmas 
reflektantam ir papildus jāapgūst, to saskaņojot ar programmas vadītāju/direktoru. 
6.5. Maģistrantūras pārbaudījuma vērtēšanai ar rektora rīkojumu tiek izveidota vērtēšanas 
komisija, kurā tiek iekļauti LMA Maģistra programmas padomes locekļi. 
6.6. Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā Akadēmijas 
kontā maksu € 14,-  par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.  
Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.  

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības 
palikušiem bērniem, kā arī personām, kuras pretendē uz ārpus konkursa reģistrāciju. 

Maksājumi jāpārskaita Latvijas Mākslas akadēmijai. 
6.7. Reflektantu ranžēšana konkursa rezultātiem tiek veikta pēc vērtējuma 10 punktu sistēmā, 
kas tiek izdarīts Vērtēšanas komisijai, novērtējot iesniegtos promocijas darba tēmas 
pieteikumus un  dokumentus, kas apliecina pretendentu zinātniskās darbības pieredzi. 

6.8. Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajiem konkursa 
rezultātiem.  

6.9. Pārbaudījumi notiek latviešu valodā, eseja (maģistra programmā – maģistra darba tēmas 
pieteikums) jāiesniedz datorrakstā latviešu valodā UK norādītajā laikā un vietā Latvijas Mākslas 
akadēmijas e-studiju vidē. Reflektanti, kuri nav iesnieguši eseju (maģistra programmā – 
maģistra darba tēmas pieteikumu), ieradušies uz pārrunām (ja reflektantiem iesniegtajā 
izglītības dokumentā nav vērtējuma mākslas vēsturē un Latvijas mākslas vēsturē) UK norādītajā 
laikā un vietā, turpmākā konkursā nepiedalās un LMA netiek uzņemti. 

 
6.10. Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā maģistra līmeņa studiju 
programmas "Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas", reflektants iesniedz Latvijas 
Mākslas akadēmijas e-studiju vidē Akadēmijas UK šādus dokumentus: 

1) bakalaura izglītību vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma 270 
KRP (180 ECTS) apjomā apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta 
(diploma pielikuma) – kopijas;  

2) pases kopiju vai ID kopiju;  
3) noteiktas formas elektronisku iesniegumu;  
4) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 

kvalitātei;  
5) CV, norādot vismaz pēdējo divu gadu darba pieredzi; 
6) Motivācijas vēstule; 
7) Starptautisku testēšanas institūciju izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto 

vērtējumu angļu valodā, kas atbilst vismaz B2 līmenim; 
8) Pastāvīgās uzturēšanās atļauja;  

 
6.11. Studiju uzsākšanai maģistra programmā maģistra līmeņa studiju programmas 
"Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas" programmā ir noteiktas sekojošās prasības un 
kritēriji: 
6.11.1. Bakalaura grāds vai valsts atzīts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
270 KRP (180ECTS) apjomā vai tai pielīdzināta izglītība . 



14 

 

6.11.2. Sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekošs pārbaudījums – Izpildīts 
uzdotais uzdevums un klātienes vai attālināta intervija.  
6.11.3. angļu valodas zināšanas TOEFL, IELTS, ELS vai iegūta iepriekšējā izglītība angļu 
valodā īstenotā studiju programmā. 
6.12. Kvalifikācijas eksāmenus un intervijas veic un studentus atlasa Uzņemšanas un 
eksaminācijas komisija sadarbībā ar apstiprināto programmas valdi, kas darbojas ar konsorcija 
līguma 6.pielikumu „Uzņemšanas kārtība”. Galīgos uzņemšanas rezultātus apstiprina konsorcija 
valde.  
6.13. Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajiem konkursa 
rezultātiem.  
6.14. Pārbaudījumi notiek angļu valodā, tie jāiesniedz datorrakstā UK norādītajā laikā un vietā 
Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vidē. Reflektanti, kuri nav iesnieguši pārbaudījuma 
darbu, ieradušies uz pārrunām UK norādītajā laikā un vietā, turpmākā konkursā nepiedalās un 
LMA netiek uzņemti.  
 

6.14. Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem doktorantūrā, reflektants iesniedz Latvijas Mākslas 
akadēmijas e-studiju vidē Akadēmijas UK šādus dokumentus:  

1) maģistra izglītību apliecinoša dokumentu  – diploma un sekmju izraksta (diploma 
pielikuma) – kopijas;  

2) CV  Europass formātā; 
3) pases vai ID kopiju;  
4) noteiktas formas elektronisku iesniegumu;  
5) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 

kvalitātei;  
6) zinātnisko darbu – publikāciju sarakstu; 
7) dokumentus, kas apliecina piedalīšanos konferencēs, simpozijos, nolasīto referātu tekstus 

utt.; 
8) promocijas darba tēmas pieteikumu – tekstu (apjoms līdz 40 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu 

pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā. 
6.15. Studiju uzsākšanai doktora programmā ir noteiktas sekojošās prasības un kritēriji: 

6.15.1. humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās vai tai pielīdzināta izglītība; 
6.15.2. sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekošs pārbaudījums – 
promocijas darba tēmas pieteikumu un zinātniskās darbības pieredzes konkurss un kolokvijs. 
6.16. Doktorantūras pārbaudījuma vērtēšanai ar rektora rīkojumu tiek izveidota vērtēšanas 
komisija, tajā iekļaujot LMA rektoru, LMA prorektoru studiju un zinātniskā darba jautājumos, 
Doktorantūras vadītāju un Mākslas zinātnes nodaļas vadītāju. 

6.17. Reflektantu ranžēšana konkursa rezultātiem tiek veikta pēc vērtējuma 10 punktu sistēmā, 
kas tiek izdarīts Vērtēšanas komisijai, novērtējot iesniegtos promocijas darba tēmas 
pieteikumus un  dokumentus, kas apliecina pretendentu zinātniskās darbības pieredzi. 
6.18. Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajiem konkursa 
rezultātiem.  
6.19. Pārbaudījumi notiek latviešu valodā, eseja (doktora programmā – promocijas darba tēmas 
pieteikums) jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā UK norādītajā laikā un vietā elektroniski. 
Reflektanti, kuri nav iesnieguši eseju (doktora programmā – promocijas darba tēmas 
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pieteikumu), vai nepiedalās pārrunās (ja UK ir tādas noteikusi) UK norādītajā laikā un vietā, 
turpmākā konkursā nepiedalās un LMA netiek uzņemti. 
6.20. Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem studijām Profesionālās doktora studiju 
programmas “Mākslās” apakšprogrammā “Vizuālā māksla un dizains”, reflektants 
Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vidē Akadēmijas UK šādus dokumentus :  

1) maģistra izglītību apliecinoša dokumentu  – diploma un sekmju izraksta - kopijas; 
2) mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikumu – 

teksts (apjoms no 18 000 līdz 36 000 rakstu zīmēm), kurā tiek sniegts ieskats pieteiktajā 
pētniecībā balstītās mākslinieciskās jaunrades problemātikā un piedāvātajos risinājumos, 
ja teorētiskā pētījuma pieteikums tiek iesniegts latviešu valodā, tam ir jāpievieno 
kopsavilkums angļu valodā 2000 līdz 4000 rakstu zīmju apjomā; 

3) reflektantam, kurš ir, izvēlējies studijas angļu valodā, bet kurš iepriekšējo izglītību – 
vidējo izglītību, bakalaura vai maģistra izglītību - nav ieguvis angļu valodā, starptautisku 
testēšanas institūciju izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto vērtējumu angļu 
valodā, kas atbilst vismaz B2 līmenim; 

4) CV  Europass formātā (norādot arī ziņas par bakalaura un vidējo izglītību – vai citām 
iepriekš iegūtajām izglītībām);  

5) reflektants, kurš izvēlējies studijas angļu valodā, bet iepriekšējo izglītību - vidējo izglītību 
vai bakalaura izglītību ir ieguvis angļu valodā, dokumentus un to kopijas, kas apliecina šīs 
izglītības; 

6) pases vai ID kopiju;  
7) noteiktas formas elektronisku iesniegumu (latviešu vai angļu valodā – atbilstoši 

izvēlētajai studiju valodai);  
8) fotogrāfiju, kuras izmērs un kvalitāte atbilst 3 x 4 cm portreta fotogrāfijas drukas 

kvalitātei, iesniedzot pieteikumu elektroniski, arī fotogrāfija tiek iesniegta elektroniski 
.JPG vai .PNG formātā;  

9) reflektants pēc saviem ieskatiem var pievienot radoši māksliniecisko vai pētniecībā 
balstītas radoši māksliniecisku darbību ilustrējošu un apliecinošu pārskatu (var tikt 
sagatavots arī kā mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā 
pētījuma pielikums) vai attiecīgi sagatavotu portofolio; 

10) reflektants pēc saviem ieskatiem var pievienot dokumentus vai citus materiālus, kas 
apliecina piedalīšanos starptautiskos vai Latvijas mākslas projektos vai norisēs, 
konferencēs, simpozijos, forumos utt.;  

11) Dokumenti, kurus reflektants iesniedz svešvalodā, jālegalizē normatīvajos aktos 
[1961.gada 5.oktobra Hāgas Konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas 
prasības atcelšanu] noteiktajā kārtībā un tiem jāpievieno normatīvajos aktos [2000. gada 
22. augusta MK noteikumi Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
valsts valodā" (grozīti ar 2004. gada 6. janvāra MK noteikumiem Nr.6)] noteiktajā kārtībā 
apliecināts tulkojums valsts valodā. 

6.21. Studiju uzsākšanai Profesionālās doktora studiju programmas “Mākslās” apakšprogrammā 
“Vizuālā māksla un dizains” ir noteiktas sekojošās prasības un kritēriji: 
6.21.1. humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās vai tai pielīdzināta izglītība; 

6.21.2. sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekoši nokārtoti pārbaudījumi – 
mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikums un 
kolokvijs, kurš var tikt organizēts, izmantojot Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vidi, kurā 
reflektants spēj argumentēti izklāstīt un pamatot savu mākslinieciskās jaunrades darba projekta 
un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikumu mākslas un kultūras diskursīvo prakšu un 
teorētisko koncepciju kontekstā. 
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6.22. doktorantūras pārbaudījuma vērtēšanai ar rektora rīkojumu tiek izveidota vērtēšanas 
komisija. 
6.23. Reflektantu ranžēšana konkursa rezultātiem tiek veikta summējot saskaņā ar formulu: 
TQ + Ko = S 
T = mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikuma 
vērtējums; 
Ko = kolokvija rezultāta vērtējums: 
Q  = 2;  
S = konkursa punktu summa: 
 
6.24. Mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikums 
tiek vērtēts 10 punktu sistēmā, novērtējot reflektanta spējas argumentēti izklāstīt un pamatot 
savu mākslinieciskās jaunrades darba projektu un ar to saistīto teorētiskā pētījuma pieteikumu, 
to izdara Vērtēšanas komisija, ņemot vēra sekojošu pieeju: 
 
N.p.k. Pieteikuma vērtēšanas kritēriji Pilnībā 

atbilst 
Daļēji 
atbilst 

Neatbilst 

 Pieteikums ir atbilstoši sagatavots, 
noformēts un strukturēts, 
pieteikumam pievienotais vizuālais 
materiāls ir izsmeļošs 

1 0 0 

 Pieteikuma tekstam pievienotās 
atsauces liecina par salīdzinošā 
konteksta pārzināšanu 

1 0 0 

 Reflektants ir definējis pētījuma 
problēmu, kura vienlaikus ir 
mākslinieciskās jaunrades un 
teorētiskā pētījumā problēma  

2 1 0 

 Reflektantam ir iepriekšēja pieredze 
definēto māksliniecisko un teorētisko 
problēmu saistītā risināšanā vai arī 
reflektanta iepriekšējā mākslinieciski 
radošā darbība atbilst pieteikuma 
problēmai vai pieteikuma tēmai 

2 1 0 

 Reflektants ir definējis sasniedzamu 
problēmas risinājumu, kurš ir 
īstenojams vienlaikus radoši 
mākslinieciskā un teorētiskā darbībā 
un mākslinieciskās jaunrades darba 
projektam un mākslinieciskās 
jaunrades darba projekts un 
teorētiskais pētījums ir iecerēts 
metodiski saistīts un savstarpēji 
papildinošs 

2 1 0 

 Ja pieteikums ir iesniegts latviešu 
valodā, tā kopsavilkums angļu valodā 
ir sagatavots labā akadēmiskajā angļu 
valodā, tas ir atbilstoši strukturēts un 
tajā izklāstītā informācija ir 

2 1 0 
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pietiekama, vai, ja pieteikums ir 
iesniegts angļu valodā, to raksturo 
laba mūsdienu angļu akadēmiskās 
valodas pārzināšana, orientēšanās 
aktuālajā mākslinieciskās darbības un 
pētniecības terminoloģijā,  tas ir 
atbilstoši strukturēts. 

 
6.25. Kolokvija rezultāta vērtējumu 10 punktu sistēmā, novērtējot reflektanta spējas 
argumentēti izklāstīt un pamatot savu mākslinieciskās jaunrades darba projektu un ar to saistīto 
teorētiskā pētījuma pieteikumu aktuālo mākslas un kultūras diskursīvo prakšu un teorētisko 
koncepciju kontekstā, vērtējumu izdara Vērtēšanas komisija ņemot vēra sekojošu pieeju: 
 
N.p.k. Kolokvija vērtēšanas kritēriji Pilnībā 

atbilst 
Daļēji 
atbilst 

Neatbilst 

 Reflektants spēj īsas uzstāšanas laikā, 
kura ilgst 5 minūtes, noformulēt sava 
pieteikuma galveno (galvenās) 
mākslinieciski radošās darbības un 
teorētiskā pētījuma problēmu 
(problēmas) 

4 2 0 

 Reflektants spēj atbildēt uz 
Vērtēšanas komisijas locekļu 
jautājumiem, tai skaitā koncentrēti 
izklāstot piedāvātos mākslinieciskos 
vai teorētiskos risinājumus 

2 1 0 

 Reflektants, atbildot uz Vērtēšanas 
komisijas locekļu jautājumiem, 
demonstrē aktuālo mākslas un 
kultūras diskursīvo prakšu un 
teorētisko koncepciju pārzināšanu 

2 1 0 

 Reflektants spēj diskutēt par plašāku 
pieteiktās problēmas vai tēmas 
kontekstu 

2 1 0 

 
6.26. Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajiem konkursa 
rezultātiem.  
6.27. Pārbaudījumi notiek latviešu vai angļu valodā, pieteikums (mākslinieciskās jaunrades 
darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikums) jāiesniedz datorrakstā, latviešu 
vai angļu valodā UK norādītajā laikā un vietā elektroniski. Ja eseja tiek iesniegta latviešu 
valodā, tai ir jāpievieno kopsavilkums angļu valodā 2000 līdz 4000 rakstu zīmju apjomā.  
6.28. Reflektanti, kuri nav iesnieguši eseju (mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to 
saistītā teorētiskā pētījuma pieteikumu), kuri, iesniedzot pieteikumu latviešu valodā nav 
pievienojuši kopsavilkumu angļu valodā, vai kuri nepiedalās  kolokvijā UK norādītajā laikā un 
vietā, turpmākā konkursā nepiedalās un LMA netiek uzņemti. 
6.29. Iestājpārbaudījumu konkursa rezultātus nosaka un apstiprina UK. Tos izziņo ne vēlāk kā 
triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. [10.10.2006. MK noteikumu 14. punkts] 
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6.30. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām, UK 
noteiktā kārtībā un termiņā var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajā studiju 
programmā, ja attiecīgajā studiju programmā ir izsludināta uzņemšana un tās ir pieejamas vai 
maksas studiju vietām citās studiju programmās. 
6.31. UK lēmumus reflektanti var apstrīdēt, iesniedzot apelācijas šādā kārtībā:  
6.31.1. pēc konkursa rezultātu paziņošanas UK izziņo apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas 
termiņus, vietu un laiku; 
6.31.2. reflektants vienas darba dienas laikā pēc konkursa rezultātu izziņošanas var iesniegt UK 
adresētu apelāciju par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu, kurā norāda konkrētu apelācijas 
iesniegšanas iemeslu; 
6.31.3. UK savā sēdē koleģiāli izskata apelāciju darba dienas laikā kopš apelāciju iesniegšanas 
beigu termiņa; 
6.31.4.  apelācijas izskatīšanā kā eksperts piedalās akadēmiskā personāla pārstāvis, kurš nav UK  
loceklis. Apelācijas izskatīšanā, pēc apelācijas iesniedzēja rakstiska lūguma, var tikt uzaicināts 
apelācijas iesniedzējs, kuram pēc apelācijas izskatīšanas rakstveidā tiek izsniegts UK lēmums. 
Nepieciešamības gadījumā UK var pieaicināt arī citas jautājuma izskatīšanā iesaistītās personas, 
kompetenta lēmuma nodrošināšanai;  
6.31.5. UK apelācijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Akadēmijas rektoram. 
Akadēmijas rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 
6.32. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Akadēmijas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo 
personu tiktu noformēts rakstiski. 

6.33. Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Lēmumu paraksta Akadēmijas rektors vai persona, kura pilda rektora pienākumus. 
Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

6.34. Ar Senāta lēmumu UK var izsludināt papilduzņemšanu vakantajās maksas studiju vietās. 

7. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija 

7.1. Visi konkursu izturējušie reflektanti, UK noteiktajā termiņā noslēdz ar Akadēmiju studiju 
līgumu. Noslēdzot studiju līgumu, reflektanti uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja 
reflektants nespēj uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, studiju līgums netiek slēgts. 
7.2. Ja reflektants UK noteiktajā termiņā studiju līgumu nenoslēdz, UK piedāvā noslēgt studiju 
līgumu pēc kārtas nākamajam konkursa sarakstā esošajam reflektantam, kurš ir rakstiskā veidā 
informējis UK par vēlmi pretendēt uz brīvajām valsts finansētajām studiju vietām un studiju 
vietām, kuras tiek apmaksātas no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 
7.3. Valsts finansētajās studiju vietās un studiju vietās, kuras tiek apmaksātas no fizisko un 
juridisko personu līdzekļiem, reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Akadēmiju 
noslēgšanas un tā nosacījumu izpildes. 

7.4. Reflektants tiek imatrikulēts Akadēmijā ar Akadēmijas rektora rīkojumu. 

8. Reflektanta un Akadēmijas tiesības un pienākumi 

8.1. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 
8.1.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos noteikumos noteiktos dokumentus; 



19 

 

8.1.2. pareizi aizpildīt Akadēmijas noteiktas formas iesniegumu, sniegt Akadēmijai tikai patiesu 
informāciju; 
8.1.3. iepazīties un ievērot šos noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē 
uzņemšanu. To neievērošanas sekas var būt aizliegums reflektantam turpmāk piedalīties 
iestājpārbaudījumos; 

8.1.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos noteikumos, kā arī UK komisijas noteiktos termiņus; 
8.1.5. personīgi ierasties uz pārbaudījumiem, ievērot to organizatoru norādījumus un neizmantot 
neatļautus palīglīdzekļus; 
8.1.6. nokārtot finansiālās saistības pret Akadēmiju, īpaši, ja reflektants piesakās studijām par 
maksu; 
8.1.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

8.2. Akadēmijai uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 
8.2.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem; 

8.2.2. sniegt reflektantiem informāciju par studiju iespējām Akadēmijā, kā arī viņu tiesībām un 
pienākumiem; 

8.2.3. informēt par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu Akadēmijā un maksas studiju 
vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas; 

8.2.4. noteikt studiju maksas apmēru un maksas studiju vietu skaitu; 
8.2.5. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus; 

8.2.6. izziņot konkursa rezultātus; 
8.2.7. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu; 

8.2.8. organizēt reflektantu, kuri izturējuši konkursu un noslēguši studiju līgumus, 
imatrikulāciju; 

8.2.9. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem; 
8.2.10. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

9. Noslēguma jautājumi 
9.1. Visus ar uzņemšanu Akadēmijā saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā 
spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata UK. 
9.2. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Akadēmijā izvieto savās telpās un mājas 
lapā internetā: www.lma.lv  
 


