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LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
SAGATAVOŠANAS KURSU
NOLIKUMS
1. Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk - LMA), realizējot LMA Satversmē noteikto
mērķus - vispusīgi attīstīt augstāko izglītību, mākslas un zinātnes jomu, organizē mākslas
ievirzes sagatavošanas kursus personām, kam ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst
iepriekšējas sagatavotības (turpmāk – Sagatavošanas kursi).
2. Sagatavošanas kursu programma aptver trīs mācību gadus (6 semestrus) un nodarbību
saturs ir veidots tā, lai dalībnieki iegūtu teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas
zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, kā arī lai sagatavotu kursu dalībniekus LMA
iestājpārbaudījumu kārtošanai. Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē aptver vienu mācību
gadu.
3. Sagatavošanas kursus LMA iespējams apmeklēt vidusskolas audzēkņiem sākot ar 10.
klasi, kā arī pieaugušajiem bez vecuma ierobežojuma.
4. Reģistrācija Sagatavošanas kursiem notiek katru gadu septembra sākumā, interesentiem
aizpildot pieteikšanās anketu saskaņā ar norādījumiem LMA mājaslapā. Anketā norādītos
datus LMA apstrādā ar mērķi veikt dalībnieku uzskaiti un pušu saistību (tādu kā
maksājumu veikšana un iekasēšana, saziņa, apliecību sagatavošana u.c.) izpildei.
Izbeidzoties datu apstrādes mērķim, dati tiek dzēsti.
5. Sagatavošanas kursu programma, kā arī informācija par nodarbību laikiem pieejama
LMA mājaslapā. Informācija tiek atjaunota ik gadu, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms
pieteikšanās sākuma.
6. Nodarbības Sagatavošanas kursos notiek pēc vakara kursu sistēmas.
7. Sagatavošanas kursi darbojas uz pašfinansējuma pamata, proti, tiek pilnībā finansēti no
līdzekļiem, ko iemaksā kursu dalībnieki kā mācību maksu.
8. Sagatavošanas kursi notiek par maksu. Mācību maksas lielums tiek noteikts saskaņā ar
LMA cenrādi. Mācību maksu aprēķina visam mācību gadam un vienmērīgi sadala pa
mēnešiem.
9. Iekasēto mācību maksu LMA izmanto tikai Sagatavošanas kursu mācību darba
nodrošināšanai: pedagogu, struktūrvienības darbinieku, modeļu algošanai, telpu
nodrošināšanai. Mācību procesā nepieciešamos materiālus kursu dalībnieki iegādājas par
saviem līdzekļiem un tie nav iekļauti mācību maksā.
10. Mācību maksu kursu dalībnieki maksā vienā maksājumā vai pa daļām ar pārskaitījumu uz
LMA mājaslapas sadaļā “Sagatavošanas kursi” norādīto kontu.
11. Ja mācību maksa tiek maksāta pa daļām, pirmā iemaksa jāveic par 1,5 mēnešiem, bet
turpinot mācības – līdz katra mēneša 1. datumam par nākamo mēnesi. Tikai pēc
maksājuma saņemšanas LMA bankas kontā dalībnieks tiek reģistrēts Sagatavošanas
kursiem konkrētajā periodā. Ja dalībnieks neveic maksājumu noteiktajā termiņā, LMA
patur tiesības atskaitīt dalībnieku no Sagatavošanas kursiem.
12. Mācību darbu kursos veic LMA pedagogi un vieslektori pēc stundu apmaksas likmes.

13. LMA katedras seko kursu mācību gaitai, sniedz metodiskus padomus un norādījumus
mācību programmu izstrādāšanā.
14. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājeksāmenos
Latvijas Mākslas akadēmijā.
15. Pēc regulāras un sekmīgas kursu mācību programmas apgūšanas, kursu dalībniekam ir
iespēja saņemt apliecību par kursu beigšanu.
16. Sagatavošanas kursu dalībnieki ievēro LMA iekšējās kārtības un ugunsdrošības
noteikumus, kā arī saudzīgi izturas pret LMA mantu, pretējā gadījumā LMA ir tiesības
kursu dalībnieku atskaitīt.
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