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Kopsavilkums 

Latvijas Mākslas akadēmijas Ilgtermiņa attīstības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir izstrādāta 

ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumus Nr. 561 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" 

īstenošanas noteikumus”.  

Stratēģija ir izstrādāta balstoties Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās specializācijas un 

politiku pamatprincipos (2016) ņemot vērā Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.  – 2020. 

gadam „Radošā Latvija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumu 

Nr.401) un Latvijas Mākslas akadēmijas studiju un zinātniskās darbības attīstības stratēģiju, 

“Latvijas Mākslas akadēmijas internacionalizācijas stratēģiju” un “Latvijas Mākslas akadēmijas 

stratēģiskās rīcības plānā 2012.-2020. gadam”, kā arī turpinot “Latvijas Mākslas akadēmijas 

darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģiju 2009.-2015. gadam”. 

Latvijas Mākslas akadēmijas Ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķis ir mākslas, dizaina, 

mākslas un kultūras teorijas un vēstures augstākās izglītības nodrošināšana, balstot izglītību 

pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā un pārnesot tehnoloģiskās un netehnoloģiskās 

inovācijas un radoši māksliniecisko praksi, sekmējot kultūras un radošo industriju darbību, 

Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību. 
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Par Latvijas Mākslas akadēmiju 

Latvijas Mākslas akadēmija ir dibināta de iure 1919.gada 20.augustā ar Ministru Kabineta 

lēmumu. Oficiālā  atklāšana  notika 1921.gada 12.oktobrī. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk 

— Akadēmija vai abrevatīvs - LMA) pirmā Satversme tika pieņemta 1924.gada 7.februārī 

Latvijas Republikas Saeimā un to izsludināja Valsts Prezidents Jānis Čakste. 

Laika posmā no 1940. gada līdz 1942. gadam Akadēmija ir saukusies par Valsts Mākslas 

akadēmiju, no 1942. līdz 1944. Latvijas Mākslas akadēmija, no 1944. gada līdz 1973. gadam — 

par Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju un no 1973.gada līdz 1988.gadam — par Teodora 

Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmiju. 

Ar LPSR Ministru Padomes lēmumu 1988.gadā Akadēmijai tika atjaunots vēsturiskais 

nosaukums — Latvijas Mākslas akadēmija. 1992.gada 18.jūnijā Akadēmijas Satversme (otrā) tika 

apstiprināta Latvijas Republikas Augstākajā Padomē. 1999.gada 20.janvārī Akadēmijas 

Satversme, pēc saskaņošanas ar Augstskolu likumu, tika apstiprināta Latvijas Republikas 

Ministru kabinetā (rīkojums Nr.21). 2003.gada 19.jūnijā Akadēmijas Satversme tika apstiprināta 

Latvijas Republikas Saeimā. 2008. gada 6.marta Akadēmijas Satversmes sapulces sēdē tika 

apstiprināti grozījumi Akadēmijas Satversmē, to saskaņojot ar izmaiņām normatīvajos aktos, un 

nostiprinot satversmē Akadēmijas kā publiski atvasinātas personas statusu (“Par Latvijas 

Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem” LR Saeimas pieņēma 2009. 23. aprīlī. Rīgā): 

„Akadēmija ir valsts dibināta atvasinātā publiskā persona. Akadēmija ir augstākās izglītības, 

zinātniskās pētniecības, mākslas, jaunrades un kultūras institūcija. Akadēmijas darbības 

tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, 

Augstskolu likums, šī Satversme un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.” 

Latvijas Mākslas akadēmija kopš sava dibināšanas brīža ir sevī iemiesojusi nacionālo mākslas 

skolu, kļūstot par vienu no Latvijas valsts neatkarības un kultūras patstāvības simboliem.  

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskais pamatmērķis ir vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, 

zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības 

vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un izpēti. 
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Par Latvijas Mākslas akadēmijas attīstības stratēģijām 

2007. gada 20. decembrī LMA Senāta sēdē tika pieņemts Latvijas Mākslas akadēmijas attīstības 

pamatmērķis un pirmā Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģija. 2009. gadā LMA pieņem "Latvijas 

Mākslas akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009.-2015. gadam". Jaunā 

stratēģija sevī daļēji iekļāva 2007. gada stratēģiju, tās mērķis bija pozicionēt LMA radošo 

industriju telpā. 2012. gadā sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu LMA izstrādāja 

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģisko rīcības plānu 2012. – 2020. gadam. 2015.gadā LMA 

izstrādāja “Latvijas Mākslas akadēmijas internacionalizācijas stratēģiju 2015. – 2025.”. 

2016.gadā atbilstoši trīspusējam Vienošanās protokolam starp IZM, KM un LMA „Par speciālistu 

sagatavošanu un zinātniskās, radošās un mākslinieciskās darbības attīstības nodrošināšanu par 

valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā” punktam 2.2. ņemot vērā Kultūrpolitikas 

pamatnostādnes 2014.  – 2020. gadam „Radošā Latvija” tika izstrādātā LMA Stratēģiskā 

specializācija. Latvijas Mākslas akadēmijas Ilgtermiņa attīstības stratēģija ir organiska Latvijas 

Mākslas akadēmijas stratēģiju un attīstības plānu daļa un visi tajā aplūkotie stratēģiskās 

attīstības mērķi, uzdevumi un risinājumi ir aplūkojami tiešā sasaistē un pēctecībā ar jau 

apstiprinātajām un īstenotajām attīstības stratēģijām un attīstības plāniem. Visi LMA attīstības 

jautājumi, kuri nav aplūkoti šajā stratēģijā, bet kuri ir izvērsti analizēti citās LMA attīstības 

stratēģijās un attīstības plānos, ir uzlūkojami kā savstarpēji saistīti. 
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1.1. Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziena Mākslas 

īstenošana 

Latvijas Mākslas akadēmijas īsteno Latvijas Mākslas akadēmijas vēsturisko pēctecību un to, 

ka Latvijas Mākslas akadēmija kopš sava dibināšanas brīža ir sevī iemiesojusi nacionālo 

mākslas skolu, kļūstot par vienu no Latvijas valsts neatkarības un kultūras patstāvības 

simboliem un Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģisko pamatmērķi - vispusīgi attīstīt mākslu, 

dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās 

pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un 

izpēti.  

Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziens Māksla tiek īstenots tā, lai tiktu sasniegti sekojošie 

mērķi: 

1. Latvijas Mākslas akadēmija ir jānodrošina tāds studiju process, kura centrā ir studējošais. 

2. Latvijas Mākslas akadēmijai ir jāsasniedz trīs galvenās prioritātes: starptautiskā atzīšana 

izcilība studentu sasniegumos un izcilība pakalpojumos un procesos. 

3. Latvijas Mākslas akadēmijai ir jākļūst par prestižāko vizuālās kultūras, mākslas, dizaina un 

mākslas zinātņu studiju centru Baltijā un mums tuvajā Eiropas reģionā, pasaules līmeņa Mākslas 

akadēmiju (World Class Art Academy). 

Lai sasniegtu iecerētos mērķus, ir jāīsteno sekojoši stratēģiskie uzdevumi: 

1. Studiju procesa internacionalizācija. Tai skaitā Internacionalizācijas stratēģijas izstrāde,  

starptautiska mācībspēku un studentu piesaiste, starptautiskas kopīgo grādu maģistra un 

doktora programmas izstrādes un ieviešanas, starptautisku apmaiņu un mākslinieku rezidenču 

programmu īstenošana, starptautisku rezidenču centru attīstība 

2. Augsta pētnieciskā kultūra. Tai skaitā pētniecībā balstītu mākslas un dizaina studiju 

ieviešana, starptautiskas kopīgo grādu maģistra un doktora programmas, pasaules līmeņa 

pētniecības centra izveide, kas piedāvās sabiedrībai inovatīvas idejas un nozīmīgu pētījumu 

rezultātus 

3. Talantu koncentrācija. Labāko pasniedzēju un studējošo piesaiste, labāko mācībspēku un 

studentu piesaiste starptautiskajā tirgū un labāko pētnieku, tai skaitā labāko pasaules klases 

pētnieku starptautiskajā tirgū, piesaiste 
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4. Mākslas, pētniecības un mākslas izglītības starptautiski atzītas augstas reputācijas 

ieguve. Panākt, ka Latvijas Mākslas akadēmija ir starptautiski atpazīstama arī ārpus mākslas un 

dizaina izglītības jomas, un darbojas globālajā tirgū un ir starptautiska daudzās aktivitātēs 

5. Atbilstoša pārvaldība. Izveidot vislabāko vadības komandu, kura ir, apveltīta ar 

stratēģisko redzējumu, un īstenot kvalitātes kontroles sistēma, kurā iesaistītas visas 

ieinteresētās puses 

 

Lai īstenotu iecerētos stratēģiskos uzdevumus, būtu jāveic sekojoši aktuālie uzdevumi:  

1.Turpināt attīstīt Latvijas Mākslas akadēmijas studiju bāzi – renovēt Latvijas Mākslas 

akadēmijas ēku Kalpaka bulvārī 13., īstenot Tabakas fabrikas un Ikšķiles Kugas mājas attīstības 

projektus, tos pārvēršot mūsdienīgā studiju un prakšu centrā. 

2. Latvijas Mākslas akadēmijai ir jānodrošina Latvijas Mākslas akadēmijas tēla un vārda 

starptautiska atpazīstamība vizuālās kultūras, mākslas un mākslas zinātnes jomās.  

3. Patstāvīgi jāaktualizē Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmas. 

4. Aktualizējot kultūrizglītības un radošo industriju mijiedarbi, sadarbībā ar citām Latvijas un 

Eiropas augstskolām jāpiedalās radošo industriju vadības studiju programmu izstrādē. 

5. Pilnveidojot  Latvijas Mākslas akadēmijas vadošo lomu mākslas un vizuālās kultūras 

izpētes un vērtēšanas procesos, jāizstrādā un jārealizē mākslas zinātnes un kultūras teorijas 

studiju programmas visos trijos augstākās izglītības studiju līmeņos. 

6. Jāveicina doktora studiju attīstība, attīstot doktora studijas mākslas, mākslas zinātnes un 

kultūras teorijas un dizaina jomā.  

7.Jāturpina sadarbība ar citām Latvijas augstskolām doktora studiju attīstībā, tai skaitā veicinot 

trīs mākslas augstskolu – Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas 

Kultūras akadēmijas – sadarbību kopējā praksē balstīto doktora programmas izveidē un 

jāmēģina veicināt attiecīgu likumdošanas normu pieņemšanu. 

8. Jāatbalsta māksliniecisko un dizaina pētījumu iekļaušana mākslas un dizaina doktora studijās 

un jāsadarbojas ar citām Eiropas augstskolām, praksē balstīto pētījumu lomas aktualizācijai 

humanitāro zinātņu jomā. 

9. Jāaktualizē Latvijas Mākslas akadēmijas loma kontekstuālu mākslas, dizaina un vizuālās 

kultūras parādību vērtēšanā. 
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10. Jāveicina mākslas daudzveidīgums un akadēmiskās tradīcijās balstīta demokrātija. 

Minētie uzdevumi nosaka tiešus, veicamus, to īstenošanas soļus: 

(1) panākt kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidojot mācību saturu, un 

metodiku; 

(2) pedagogu un akadēmiskā personāla pētnieciskās un profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana līdz kompetencei, kas nodrošina konkurētspēju ne tikai Eiropas, bet arī pasaules 

mērogā, tā veicinot pedagogu un izglītībā nodarbināto prestiža paaugstināšanos, nodrošinot 

nepārtrauktu būtisku darba samaksas paaugstināšanu;  

(3) augstskolas vadības, kā arī izglītības politikas veidošanas un novērtēšanas institūciju 

darboties spējas (kapacitātes) stiprināšana; 

(4) studiju modernizācija, īpašu vērību veltot izglītības programmu pievilcības paaugstināšanai 

un studiju programmu piedāvājuma paplašināšanai; 

(5) atbalsts maģistra un doktora studijām; 

(6) augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana, tās integrēšana vienotajā 

Eiropas (pasaules) izglītības telpā; 

(7) e-resursu pilnveide un izmantošanas paplašināšana, informācijas tehnoloģiju prasmju 

uzlabošana profesionālajā un augstākajā izglītībā; 

(8) nodrošināt personām ar speciālām vajadzībām izglītības pieejamību visos tās veidos un 

pakāpēs. 

Visu iecerēto mērķu sasniegšana ļautu ne vien īstenot studentu orientētu pasaules klases 

izglītību mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomā, bet arī sniegtu būtisku ieguldījumu visai 

mūsu sabiedrībai un mūsu laikam: 

1.1.1. Latvijas Mākslas akadēmijas ekonomiskā, sociālā un politiskā ietekme uz Latvijas 
sabiedrību kopumā 

Ietekmes sfēra  Latvijas Mākslas akadēmijas loma un ietekme  

Tiešā ekonomiskā ietekme  Latvijas Mākslas akadēmijai ir jākļūst par radošo 

klasteru (puduru) veidošanas iniciatoru, veicinot 
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   radošuma, pētniecības un inovāciju sinerģiju 

Pasaules līmeņa pētniecības un mākslas centra 

izveide, kas piedāvā sabiedrībai inovatīvas idejas un 

nozīmīgu pētījumu rezultātus 

 

   

Tiešā sociālā ietekme  

   

Absolventi, kuri izveido karjeru nonākot ietekmīgās 

pozīcijās un izveido jaunu radošo šķiru 

Nozīmīgs ieguldījums mūsu sabiedrībā un mūsu 

laikā 

 

   

Tiešā ideoloģiskā  

un politiskā ietekme  

   

Latvijas Mākslas akadēmijai ir jāveicina sabiedrības 

radošums, uzskatu atklātu izpausmi un kritisku 

domāšanu.  

   

Netiešā ekonomiskā ietekme  

   

Latvijas Mākslas akadēmijai ir jāveicina mākslas, kā  

“sociāli izdevīgas” darbības joma. Vienlaikus 

iezīmējot  mākslas darbu un kultūrproduktu lomu 

tādu nacionālo un internacionālo ideju vai tēlu 

krājumu veidošanā, kurus var izmantot 

kultūrindustrijā (piem., reklāmā un tūrismā).   

   

   

   

Netiešā sociālā ietekme  

   

Latvijas Mākslas akadēmijai ir jāveicina mākslas un 

kultūras loma bagātinot sociālo vidi, stimulējoši vai 

uzmundrinoši iedarbojoties uz sabiedrību.  
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Netiešā ideoloģiskā un 

politiskā ietekme  

Latvijas Mākslas akadēmijai jāveicina tādas mākslas 

un kultūras produktu radīšana, kas palīdz veidot 

nacionālo un eiropeisko identitāti globālās kultūras 

kontekstā 

  

1.1.2. Latvijas kultūras telpas, vizuālās mākslas un dizaina nozares SVID analīze 

Izstrādājot Latvijas Mākslas akadēmijas SVID analīzi, sākotnēji tika veikts kultūras, vizuālās 

mākslas un dizaina nozaru ietvaros veikto SVID analīžu pārskats. 

Mākslas un dizaina izglītības un pētniecības jautājumi, kuri ir skarti Kultūrpolitikas 

pamatnostādnes 2014.  – 2020. gadam „Radošā Latvija”, Latvijas dizaina stratēģijā 2014. – 

2020.gadam un Vizuālās mākslas nozares stratēģijā 2014. – 2020. 

 

                                                      
1 Pētījums „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā, lai veicinātu 

radošo prasmju apguvi. Gala ziņojums par rekomendācijām strukturālo reformu īstenošanai radošās izglītības jomā”(2012), 5.-

6.lpp, sk.: http://www.mk.gov.lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-

petijumi/?print 

Stiprās puses  

 Sabiedrībai pieejama teritoriāli 
līdzsvarota daudzpakāpju 
kultūrizglītības sistēma (Radošā 
Latvija) 

 Profesionāli mākslinieki un spēcīgas 
tradīcijas mākslas izglītībā (Vizuālās 
mākslas stratēģija) 

 dizaina izglītības institūciju iesaiste 

starptautiskos dizaina izglītības 

procesos/ Latvijas Mākslas akadēmija ir 

starptautiskās mākslas, dizaina un 

mediju augstskolu apvienības CUMULUS 

dalībniece; aktīvi darbojas Erasmus 

studentu un pasniedzēju mobilitātes 

programmās, kā arī Ziemeļvalstu un 

Baltijas valstu mākslas un dizaina 

izglītības tīklā CIRRUS (Dizaina 

Vājās puses 

 Netiek pietiekami sekmēta kultūras pamatu un 

radošuma attīstīšana visu izglītības līmeņu 

mācību programmās.1 Nepietiekama sazobe 

starp kultūrizglītības programmu piedāvājumu 

un darba tirgu. Ne visās kultūras nozarēs ir 

nodrošinātas profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas iespējas (Radošā Latvija) 

 Nav mākslas menedžmenta un kuratoru 
apmācības programmas (Vizuālās mākslas 
stratēģija) 

 Nav attīstīta dizaina zinātne/analīze/kritika 

nevienā no dizainam saistošiem aspektiem 

(Dizaina stratēģija) 

 Kvalitatīviem kritērijiem neatbilstoša dizaina 

izglītība tiek iegūta vairāku augstskolu dažādās 

programmās, kā arī visu līmeņu dizaina izglītībā 
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stratēģija) 

 Uzņēmumu, individuālo dizaineru, 

dizaina augstskolu un skolu dalība 

starptautiskās mesēs un izstādēs ( LMA 

studentu regulāra dalība Salone Satellite 

izstādē Milānas dizaina meses I Saloni 

del Mobile ietvaros. (Dizaina stratēģija) 

 Vēsturiskās dizaina augstākās izglītības 

tradīcijas, Latvijas dizaina izglītībai 

attīstoties atbilstoši citu attīstītu valstu 

dizaina izglītības tendencēm (dizaina 

izglītība Latvijā veidojās sākot ar 1959. 

gadu) (Dizaina stratēģija) 

 Latvijā ir izveidojies tradīcijās balstīts, 

stabils kultūrizglītības iestāžu un 

institūciju tīkls, kuras savās programmās 

iekļauj dizainu. Dizaina programmas un 

dizaina moduļi tiek iekļauti gan kultūras 

un mākslas augstskolu, gan citu 

augstskolu studiju programmās. (Dizaina 

stratēģija) 

ir nepieciešama lielāka savstarpēja koordinācija 

(Dizaina stratēģija) 

 Pieļauta stratēģiska kļūda, neiekļaujot radošās 

un kultūras industrijas Viedās specializācijas 

stratēģijās (RIS3), tādējādi arī apdraudot 

dizaina kā radošo industriju daļas attīstību 

(Dizaina stratēģija) 

Iespējas 

 Attīstīt izcilību kultūrizglītībā un sekmēt 

kultūras speciālistu konkurētspēju. 

Koncentrēt resursus un veidot 

kompetences centrus uz esošo 

specializēto kultūrizglītības iestāžu bāzes 

(Radošā Latvija) 

 Stiprināt augstskolu, pētnieku un 

uzņēmēju sadarbību jaunu produktu un 

pakalpojumu izveidē (Radošā Latvija) 

 Atbalstīt LMA mākslas menedžeru un 
kuratoru apmācības programmas 
izveidē un darbībā (Vizuālās mākslas 
stratēģija) 

 Nodrošināt informācijas pieejamību 
par vizuālās mākslas procesiem un 
vēsturi (Vizuālās mākslas stratēģija) 

 Vecināt dizaina izglītības kvalitātes 

Draudi 

 Bez dizaina izglītības struktūras analīzes un profesiju 

standarta pilnveides trūkst iespējas sakārtot 

dizainera kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo 

zināšanu un prasmju atbilstību esošā un nākotnes 

tirgus prasībām (Dizaina stratēģija) 
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1.1.3. Latvijas Mākslas akadēmijas SVID analīze 

Latvijas Mākslas akadēmijas SVID analīze ir veikta, apkopjot nozares SVID analīzes un balstoties 

Latvijas Mākslas akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijas 2009.-2015. gadam, 

Mākslas akadēmijas stratēģisko rīcības plāna 2012. – 2020. gadam un Latvijas Mākslas 

akadēmijas Mākslas vēstures institūta  stratēģijā 2015.-2020. gadam. 

Latvijas Mākslas akadēmijas SVID analīze 

 

Stiprās puses 

 LMA ir pozitīvs mākslas un dizaina 
izglītības zīmols. LMA vārds lielā 
daļā Latvijas sabiedrības tiek 
asociēts ar kvalitatīvu mākslas un 
dizaina izglītību un nopietnu 
radošo darbu un pētniecību.  

 LMA iekšējā kvalitātes kultūra 
balstās nozares vēsturiskajās 
tradīcijās. 

 LMA sniedz Latvijā visplašāko 

Vājās puses 

 Nepietiekama Latvijas valsts 
zīmolvadība, neveicina LMA un 
LMA zīmola atpazīstamību 
ārvalstīs. 

 Sabiedrībā pietrūkst informācijas 
par nozīmīgiem LMA audzēkņu, 
absolventu un pasniedzēju 
starptautiska mēroga 
sasniegumiem 

 Neattīstītais mākslas tirgus 

paaugstināšanos (Dizaina stratēģija) 

 veikt esošās dizaina izglītības analīzi 

(Dizaina stratēģija) 

 pilnveidot dizaina studiju programmu un 

izglītības iestāžu materiāli tehnisko un 

cilvēkresursu bāzi (Dizaina stratēģija) 

 veicināt mūžizglītību un dizaineru 

profesionālo pilnveidi (Dizaina stratēģija) 

 veicināt starpdisciplināru dizaina 

pētniecības studiju programmu izveidi 

(Dizaina stratēģija)  

 nodrošināt pārmaiņas trešo studiju 

ciklu regulējošajos normatīvajos aktos, 

izveidojot inovāciju infrastruktūru 

atbilstoši tā sauktās trīskāršās spirāles 

principiem, proti, izveidojot 

akadēmiskās vides, industrijas un 

publiskās pārvaldes savstarpēju 

sadarbību (Dizaina stratēģija) 
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piedāvājumu mākslas un dizaina 
studiju un pētniecības jomu 
daudzveidības ziņā. 

 Studijas un pētniecība LMA ir 
saistītas ar radošumu. 

 Lielākā daļa mākslas un dizaina 
jomā strādājošo Latvijā ir 
mācījušies LMA. Visa Latvijas 
mākslas un dizaina vēsture ir cieši 
saistītas ar LMA. Daļa absolventu 
turpina darbu kā LMA mācībspēki. 

 LMA ir uzkrāta visplašākā 
pētījumu un informācijas bāze par 
Latvijas mākslas un dizaina 
norisēm. 

 Latvijai ir viena no attīstītākajām 
reģionālajām kultūrizglītības 
sistēmām, kura nodrošina LMA ar 
labi sagatavotiem reflektantiem, 
kā arī pastāv augsts konkurss uz 
studiju vietām. 

 Augsta vadības ieinteresētība un 
pieejamība studentiem un 
darbiniekiem svarīgu jautājumu 
risināšanā . 

 Izcili amatu apguves pamati 
(akadēmiskā zīmēšana un 
gleznošana), individualizēta pieeja 
studiju procesā (studentu 
pasniedzēju attiecība 5:1). 

 Starptautiskās partnerattiecības. 
Latvijas Mākslas akadēmija ir 
starptautiskās mākslas, dizaina un 
mediju augstskolu apvienības 
ELIA, CUMULUS< CIRRUS, Paradox 
Artschools un KUNO dalībniece; 
aktīvi darbojas Erasmus studentu 
un pasniedzēju mobilitātes 
programmās un Erasmus pasaules 
starptautiskās sadarbības 
programmās, kā arī Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mākslas un 
dizaina izglītības tīklā KUNO un 
CIRRUS, īsteno reģionālu 
sadarbību ar Sanktpēterburgas, 

apdraud audzēkņu nodarbinātību 
Latvijā, ir nepieciešamība meklēt 
jaunas nodarbinātības un iesaistes 
formas radoš kultūras un radošo 
industriju jomā.  

 LMA akadēmiskā personāla 
vidējais vecums pārsniedz 50 
gadus, un tā atjaunošanās ir lēna, 
ir mākslas un dizaina jomas, kurās 
ir ierobežots speciālistu skaits, 
kurus var iesaistīt izglītības 
procesos.  

 Pagaidām nav licenzētas ārvalstu 
studentiem paredzētas studiju 
programmas, kā arī šobŗid nav 
piedāvājuma mūžizglītības 
studentu piesaistei. 

 LMA ir nepietiekams telpu un 
materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums, lai realizētu 
konkurētspējīgu izglītību. 

 LMA budžeta lielāko daļu veido 
dotācijas no valsts budžeta, kas 
politiskas nenoteiktības vai 
ekonomiskās krīzes apstākļos 
negatīvi ietekmē stabilitāti. 

 LMA stratēģiskie plāni tiek 
izstrādāti un īstenoti mainīgu 
politisko, sociālo un ekonomisko 
prioritāšu vidē.  

 Nepietiekami attīstītas mākslas 
menedžmenta, kuratoru un 
producentu izglītības iespējas 

 Nepietiekamais zinātnes bāzes 
finansējums neļauj attīstīt un 
starptautiski popularizēt plašu 
Latvijas mākslas, dizaina un 
vizuālās kultūras jomu pētniecību, 
nepietiekamā zinātnes bāzes 
finansējuma rezultāts ir 
ierobežotais pētnieku skaits, 
tehniskā personāla trūkums, 
finansiālais apdraudējums, kas 
skar infrastruktūru un zinātniskā 
darba nodrošinājumu. 
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Maskavas. LMA kā tilts starp 
Austrumiem un Rietumiem. 

 Erasmus, KUNO, CIRRUS un Borisa 
un Ināras Teterevu fondu 
mobilitātes programmas. 

 Starptautiskie sadarbības projekti, 
kas nodrošina ilgtspējīgu 
ieguvumu visām ieinteresētajām 
pusēm. 

 Centrālās ēkas izvietojums Rīgas 
centrā vēsturiski nozīmīgā namā 
ar radošu sociālo vidi. 

 LMA iesaiste starptautiskos 
mākslas un dizaina izglītības 
procesos 

 LMA studentu regulāra dalība 
Salone Satellite izstādē Milānas 
dizaina meses I Saloni del Mobile 
ietvaros. Vēsturiskās dizaina 
augstākās izglītības tradīcijas, 
Latvijas dizaina izglītībai attīstoties 
atbilstoši citu attīstītu valstu 
dizaina izglītības tendencēm 
(dizaina izglītība Latvijā veidojās 
sākot ar 1959. gadu) (Dizaina 
stratēģija) 

 Pētniecības jomā - kompaktas un 

operatīvi apstākļiem piemēroties 

spējīgas institūcijas priekšrocības, 

atvērtība pasaulei. 

  Vienīgais vizuālās mākslas 

jautājumiem veltītais zinātniskais 

žurnāls Latvijā Mākslas vēsture un 

teorija. Vispārējās Latvijas mākslas 

vēstures sējumu sagatavošana un 

izdošana. 

 Finanšu jomā – valsts budžeta 

dotētās studiju vietas atļauj 

audzēkņiem lielāku uzmanību 

pievērst radoši mākslinieciskai un 

pētnieciskai darbībai, ļauj mākslas 

un dizaina izglītību iegūt 

 Latvijas zinātni regulējošie 
normatīvie akti neatzīst dizaina 
zinātni kā atsevišķu zinātnes 
nozari, līdz ar to nav valsts 
finansējums dizaina pētniecībai 

 Dizaina zinātnes trūkums bremzē 
dizaina kritikas un analīzes 
attīstību  

 Trešā studiju cikla mākslā un 
dizainā īstenošanas 
apdraudējums, kura iemesls ir 
Latvijas normatīvie regulējumi 
doktora studiju programmu jomā. 

 Pieļauta stratēģiska kļūda, 
neiekļaujot radošās un kultūras 
industrijas Viedās specializācijas 
stratēģijās (RIS3), bremzējot 
radošo, dizaina un netehnoloģisko 
inovāciju pārnesi tautsaimniecībā 

 Finanšu jomā – Latvijas Mākslas 
atkarība no valsts budžeta 
dotācijas izglītības un pētniecības 
jomā rada politisku vai 
ekonomisku norišu motivētu 
finansēšanas risku iespēju. 



16 
 

audzēkņiem no sociāli 

neaizsargātiem slāņiem. 

 

Iespējas 

 LMA mācībspēki un studējošie var 
sniegt būtisku ieguldījumu 
inovāciju un radošuma 
veicināšanā Latvijā. 

 LMA var izmantot dažādas 
sadarbības formas ar sociālajiem 
partneriem un saviem 
absolventiem, kuri pārstāv sociālo 
partneru intereses, nodrošinot 
resursus attīstībai, pieprasījumu 
pēc speciālistiem un lietišķiem 
pētījumiem. 

 Jaunu, ievērojamu mākslas un 
dizaina ideju izveide, 
interpretācija un izmantošana 
LMA zīmološanai. Mākslas un 
dizaina veikumu popularizēšanas 
viecināšana izveidot izdevniecību, 
poligrāfiskos un virtuālos 
izdevumus 

 Radošuma un pētniecības, radošo 
un kultūras industriju un 
pētniecības mijiedarbe, jaunu 
pētniecības institūciju izveide  

 Sadarbība ar darba devējiem, 
sociālajiem partneriem, 
absolventiem un citām 
ieinteresētajām pusēm prakses un 
darba tirgus iespēju sekmēšanai  

 Lietišķo pētījumu un tehnoloģiju 
pārneses veicināšana , Stiprināt 

augstskolu, pētnieku un 
uzņēmēju sadarbību jaunu 
produktu un pakalpojumu 
izveidē  

 Starp-augstskolu un 
starpdisciplināru programmu 
izveide 

Draudi 

 Nepietiekama visu veidu resursu 
ieguldījuma rezultātā 
samazināsies, tālāk sadalīsies un 
novecos LMA pētniecības 
potenciāls, kas izraisīs arī studiju 
kvalitātes pazemināšanos.  

 Akadēmiskās vides un darba 
samaksas sistēmas nesakārtotības 
dēļ LMA zaudēs personālu, 
vispirms jau tos personāla 
pārstāvjus, kuri var pretendēt uz 
labāku nodrošinājumu 
uzņēmējdarbības vidē vai 
starptautiskajā akadēmiskajā 
apritē.  

 LMA konkurētspēju ar citām 
augstskolām, tai skaitā valsts 
augstskolām, var ietekmēt politiski 
motivēta attīstības resursu 
nevienlīdzīgā pieejamība. 

 Tādas Latvijas nepārdomātas 
augstākās izglītības finansēšanas 
sistēmas reformas (tai skaitā 
budžeta vietu likvidācija), kuras 
var apdraudēt mākslas un dizaina 
studiju kvalitātes nodrošināšanu. 

 Nelabvēlīgas izmaiņas valsts 
politikā augstākās izglītības jomā. 

 ES finansēto projektu apjoma 
samazināšanās. Nelabvēlīgas 
izmaiņas valsts politika piešķirot 
struktūrfondu līdzekļus augstākai 
izglītībai, zinātnei un kultūrai, 
piemēram, novirzot visu ES 
finansējumu tikai vienas nozares 
vai vienas augstskolas projektu 
finansējumam. 

 Telpu, ēku trūkums var neļaut 
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 Līdz ar izmaiņām normatīvo aktu 
jomā, trešā studiju cikla attšitība 
mākslas un dizaina jomā, veicinot 
radošuma pārnesi 
tautsaimniecībā. Kā arī 
straptautisku doktora studiju 
programmu izveide Doktora grāda 
studiju programma sadarbībā ar 
ārvalstu augstskolu(-ām) (Joint-
degree) 

 Kontaktpunktu (izstāžu zāles, 
galerijas, atvērtās darbnīcas utt.) 
izveide izstrādāto mākslas un 
dizaina produktu prezentēšanai 

 LMA ārvalstu filiāles (piem. 
Venēcijā) izveide starptautiskas 
konkurētspējas un izglītības 
procesu internacionalizācijas, 
ārvalstu studentu piesaistes 
veicināšanai 

 Finanšu resursu diversifikācija un 
ES finanšu instrumentu aktīvāka 
piesaiste 

 Absolventu asociācijas potenicāls 
pēc tās izveidošanas. 

 Attīstīt izcilību kultūrizglītībā un 

sekmēt kultūras, mākslas un 

dizaina speciālistu konkurētspēju. 

Atbalstīt LMA mākslas menedžeru 

un kuratoru apmācības 

programmas izveidē un darbībā. 

Koncentrēt resursus un veidot 

kompetences centrus uz esošo 

specializēto kultūrizglītības iestāžu 

bāzes  

 Nodrošināt vizuālās mākslas un 
dizaina procesu izpēti, 
novērtējumu un popularizēšanu. 

 Pilnveidot dizaina studiju 

programmu un izglītības iestāžu 

materiāli tehnisko un 

cilvēkresursu bāzi un veicināt 

īstenot plašus attīstības plānus. 

 Latvijas mākslas un kultūras 
mārketinga politikas intravertais 
raksturs. 

 Studentu skaita samazināšanās. 

 Finansējuma jomā – katastrofāli 
lēmumi augstākās izglītības, 
pētniecības vai kultūras 
finansēšanas jomā var sagraut 
mākslas un dizaina izglītības 
sistēmu, var iznīcināt mākslas 
pētniecību kā arī sagraut Latvijas 
kultūras un radošās industrijas 
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mūžizglītību un dizaineru 

profesionālo pilnveidi  

 Veicināt starpdisciplināru dizaina 

pētniecību  

 Digitālo instrumentu izmantošana 

mākslas, dizaina un kultūras 

pētniecības jomā 

 Finanšu jomā – ienākumu 
diversifikācija, tai skaitā, piesaistot 
uzņēmēju un industrijas 
finansējumu pētniecībai un 
risinājumu izstrādei 
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1.2. LMA modernizācijai izvēlēto studiju programmu 

raksturojums 

1.2.1. Īstenotās studiju programmas 

Ar Latvijas Republikas Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 24. maija lēmums Nr.33. 

Studiju virziens Mākslas Latvijas Mākslas akadēmijā akreditēts līdz 2019. gada 23. maijam 

Studiju virzienā Mākslas īstenotās studiju programmas saskaņā ar akreditācijas lapu Nr.33. 

Nr.p

.k. 

Studiju programmas 

Nosaukums Kods Apjoms 

kredītp. 

Īstenošan

as veids 

un forma 

Īsten. 

vieta 

Piešķiramais grāds 

1. Akadēmiskā 

bakalaura 

augstākās 

izglītības 

programma 

„Māksla” 

43211 

(43213, 

43214) 

160 Pilna laika 

studijas; 

klātiene 

Rīga; 

Rēzekne 

(filiāle) 

humanitāro zinātņu 

bakalaura mākslās 

akadēmiskais grāds 

2. Akadēmiskā 

maģistra 

augstākās 

izglītības 

programma 

„Māksla” 

45211 

(45213, 

45214) 

80 Pilna laika 

studijas; 

klātiene 

Rīga humanitāro zinātņu 

maģistra mākslās 

akadēmiskais grāds 

 

 

3. Akadēmiskā 

doktora 

augstākās 

izglītības 

programma 

„Māksla” 

51211 140 Pilna laika 

studijas; 

klātiene 

Rīga mākslas zinātņu 

doktora zinātniskais 

grāds plastiskās 

mākslas vēsturē un 

teorijā – Dr.art. 
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Bakalaura studiju programma tiek īstenota piecās apakšnozarēs: Vizuālās mākslas, Vizuāli 

plastiskās mākslas, Dizaina, Audio Vizuālo mēdiju mākslas un Mākslas zinātnes apakšnozarēs, 

kuru ietvaros tiek apgūtas 15 specializācijas. 

1. Vizuālās mākslas apakšnozarē: glezniecības, grafikas, tekstilmākslas specializācijā  

2. Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarē: tēlniecības, stikla mākslas, keramikas 

specializācijā 

3. Dizaina apakšnozarē: funkcionālā dizaina, modes mākslas, vides mākslas, metāla mākslas 

specializācijā 

4. Audio vizuālās mēdiju mākslas apakšnozarē: vizuālās komunikācijas, KAS (kustība, attēls, 

skaņa) un scenogrāfijas specializācijā 

5. Mākslas zinātnes nodaļā: mākslas vēstures un teorijas un restaurācijas specializācijā 

 

STUDĒJOŠO SKAITS 2016./2017. ieskaitot akadēmiskajā atvaļinājumā esošos 

Studiju programmas Grādus un 

kvalifikāciju 

ieguvušo 

skaits 

2015./2016. 

Imatrikulēto skaits 

2016./2017.(2016.g. 

septembris) 

Kopējais studējošo 

skaits 2016.g. oktobrī 

(ieskaitot akadēmiskajā 

atvaļinājumā esošos) 

Mākslas ( bakalaura 

programma ) 

100 126 531 

Mākslas (maģistra 

programma ) 

67 94 263 

Mākslas (doktora 

programma) 

5 10 44 

Kopā 172 230 838 

Ņemot vērā to, ka 2011./2012. gadā studiju gadā studijām LMA bakalaura programmā tika 

uzņemti 124 studējošie, LMA bakalaura studijas uzsākušo un grādu ieguvušo attiecības ir 85%. 

Savukārt 2013./2014.studiju gadā studijām LMA Maģistrantūrā tika uzņemti 94 studējošie. LMA 

imatrikulēto un grādu ieguvušo attiecība studijās Maģistra programmā ir 81%. LMA 

doktorantūrā doktora zinātniskā grāda studijas 2012./2013. ir uzsākuši 13 studējošie, savukārt 

doktora zinātnisko grādu ir aizstāvējuši 7.  
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1.2.2. Ziņas par absolventu darba gaitām  

Atbilstoši 75.panta 8.daļā noteiktajam, uzsākot sekot absolventu darba gaitām Latvijas 

Mākslas akadēmija veido aina par absolventu nodarbinātību. Saskaņā ar absolventu sniegto 

informāciju tos raksturoja sekojoša nodarbinātība.  

Nodarbinātības forma Procentuālā daļa 

Darba ņēmējs 36% 

Darba devējs vai 

pašnodarbinātais 

25% 

Studējošais 20% 

Bezdarbnieks2 3% 

Cita (piem. Ieraksts. free 

lancer, utt.) 

16% 

Absolventu nodarbinātības struktūra apliecināja jau iepriekš izteiktos pieņēmumus, ka LMA 

absolventu attiecības ar radošo un kultūras industriju nozari nav iespējams raksturot, 

izmantojot tikai tradicionālo darba devēju un darba ņēmēju attiecību modeli. Ceturtā daļa 

absolventu paši ir darba devēji vai pašnodarbinātas personas. Savukārt 16% absolventu 

nodarbinātību raksturo cits modelis, tai skaitā projektu realizācijā iesaistīts mākslinieks utt. 

Jāatzīmē, ka šo citu nodarbinātības modeli būtu iespējams precīzi identificēt, ja tiktu īstenota 

jau 20. gadsimta 90.gados iecerētā likuma par māksliniecisko darbību pieņemšana. 

Ņemot vērā iegūto informāciju, iezīmējās nepieciešamība veikt papildus pētījumus, lai 

identificētu absolventu nodarbinātības gaitas, precīzi identificējot zināšanas, iemaņas un 

prasmes, un kompetences, kuras būtu nepieciešamas absolventiem, realizējoties radošo un 

kultūras industriju jomā. Jāņem vērā, ka līdz ar darba devējiem tradicionālā izpratnē, būtisku 

lomu iegūst pašu absolventu kā darba devēju viedoklis, kā arī profesionālo organizāciju 

pārstāvju, kā, piemēram, Latvijas mākslinieku savienības un Latvijas dizaineru savienības 

pārstāvju viedoklis, galeristu un kuratoru viedoklis, kā arī citu radošo un kultūras industriju 

jomas spēlētāju viedoklis. Lai iegūtu papildus informāciju, kas ļautu iegūt šo viedokli, to ietekmi 

studiju procesa pilnveidošanā un sasaisti ar absolventu darba gaitām. 

                                                      
2
 Ziņas par sevi absolventi sniedz brīvprātīgi un anonīmi, tamdēļ mums nav iespējams uzzināt vai absolventi, kuri 

sevi raksturoja kā bezdarbnieki ir arī reģistrējušies kā bezdarbnieki. Vismaz vienā gadījumā, absolvente, kura sevi 
aprakstīja kā bezdarbniece, minēja, ka vienlaikus atrodas arī bērnu kopšanas atvaļinājumā. 
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Apkopojot absolventu atbildes par darbu savā nozarē, tika iegūta sekojoša informācija: 

Uz jautājumu: “Vai pēc studiju beigšanas LMA Jums izdevās atrast darbu vai uzsākt 

profesionālās gaitas savā nozarē?” tika iegūtas sekojošas atbildes: 

Darbu savā nozarē es jau biju atradis/savas profesionālās gaitas es uzsāku 

jau pirms uzsāku studijas LMA 

17.1% 

Darbu savā nozarē man izdevās atrast/savas profesionālās gaitas es uzsāku 

jau studiju laikā 

36.2% 

Darbu savā nozarē atradu/savas profesionālās gaitas es uzsāku pēc LMA 

absolvēšanas 

20.4% 

Arī absolvējot /beidzot studijas LMA man bija ilgstošas grūtības atrast 

darbu savā nozarē 

7.2% 

Darbu savā nozarē man neizdevās atrast - esmu mainījis(-usi) 

nodarbošanos 

9.9% 

Cits 9.2% 

 

Savukārt uz jautājumu “Vai Jūsu pašreizējā profesionālā darbība atbilst iegūtajai izglītībai 

LMA?”, tika iegūta sekojoša atbilde: 

Jā, pilnībā, šobrīd strādāju tieši tajā apakšnozarē, kurā ieguvu izglītību LMA 37.1% 

Jā, daļēji, šobrīd strādāju tieši mākslas/dizaina jomā, tomēr citā apakšnozarē  33.8% 

Nē, tomēr šobrīd strādāju nozarē, kura ir saistīta ar kultūru un radošajām 

industrijām 

16.6% 

Nē, šobrīd strādāju darbu nozarē, kura nav saistīta ar kultūru un radošajām 

industrijām 

0.7% 

Nē, šobrīd esmu bezdarbnieks/bezdarbniece 2.6% 



23 
 

Turpinu studijas 4% 

Cits 5.3% 

1.2.3. Īstenoto studiju programmu sasaiste ar STEM 

Šobrīd globālajā izglītības telpā ar STEM jēdzienu tradicionāli saprotot – STEM - Science, 

Technology, Engineering and Mathematics. Tiesa, interpretējot šo jēdzienu, pastāv valstu 

atšķirīgo tradīciju nosacītas variācijas, tai skaitā, piemēram, tehnoloģiju ietvaros attīstīt arī 

dizaina un radošo industriju izglītības jomas. Piemēram, Lielbritānijā tradicionāli dizaina joma 

tiek uzskatīta par saistītu ar tehnoloģijām, savukārt Amerikas Savienotajās Valstīs, līdz ar to, ka 

dizains vai radošās industrijas automātiski netiek interpretētas kā tehnoloģiju daļa, diskusijās 

tiek aicināts STEM modificēt kā STEAM - Science, Technology, Engineering, the Arts and 

Mathematics, uzsverot radošuma nozīmi mūsdienu ekonomikā.  

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam, Rīcības virziena: 1.3: 21.gs. atbilstīgas 

izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana ietvaros paredzēto uzdevumu un pasākumu 

plānā, definējot uzdevumus un galvenos pasākumus izvirzīto mērķu sasniegšanai,  “3. Augstākās 

izglītības institūciju resursu mērķtiecīga izmantošana, veicinot STEM studiju un zinātniskā darba 

teritoriāli telpisko koncentrēšanos un materiālās un tehniskās bāzes modernizēšanu, t.sk. 

reģionos un medicīnas un radošo industriju jomās, kā arī sekmēt augstākās izglītības resursu 

koplietošanu un virzību uz kvalitātes standartu ziņā vienotiem pētniecībā balstītiem 

doktorantūras studiju centriem Latvijā, uzlabojot saikni ar pētniecības institūcijām un 

tautsaimniecību, veidojot tematiskus doktorantūras studiju centrus.”, runājot par STEM 

studijām tiek uzsvērta arī medicīnas un radošo industriju jomas sasaiste un iekļaušana šajā 

studiju kopumā. Līdz ar to netieši var secināt, ka Latvijā STEM izpratne ir tuvāka Lielbritānijas 

augstākās izglītības telpā pielietotai praksei STEM klāstā aplūkot arī dizainu un radošās 

industrijas. Šāda pieeja tiek turpināta arī Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos 

Nr. 561 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu 

skaitu" īstenošanas noteikumi”. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumu 

Nr. 561 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu 

skaitu" īstenošanas noteikumus” 5. punktam “ STEM studiju programma šo noteikumu izpratnē 

ir augstākās izglītības studiju programma, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas 

izglītības klasifikāciju ietilpst: 

5.1. izglītības tematiskajā grupā: 

5.1.1. dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; 
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5.1.2. inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; 

5.1.3. lauksaimniecība; 

5.2. izglītības tematiskajā jomā: 

5.2.1. mākslas; 

5.2.2. veselības aprūpe (izņemot izglītības programmu kopu kosmetoloģija); 

5.2.3. vides aizsardzība. 

Līdz ar to visas LMA studiju virziena Mākslas ietvaros īstenotās programmas – bakalaura, 

maģistra un doktora studiju programmas, visās to ietvaros īstenotajās apakšnozarēs un 

specializācijas – šīs stratēģijas ietvaros tiek uzskatītas par STEM programmām.  

1.3. LMA modernizējamo studiju programmu pieprasījuma 

līmenis 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēm (2016), 2015. gadā bija komercpakalpojumu nozares izaugsme, ko noteica tieši 

straujāka izaugsme mākslas, izklaides un atpūtas nozarēs ( Informatīvais ziņojums, 11.lpp.). 

Diemžēl ziņojumā izmantotā metodika ļauj iegūt tikai daļējus datus par prognozējamo darba 

tirgu LMA modernizējamo programmu absolventu darba gaitām.  

Saskaņā ar ziņojumā izdarītajiem pieņēmumiem, augstākās izglītības studiju jomās Māksla ir 

paredzams sekojošs nodarbināto un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits un darbaspēka 

piedāvājuma un pieprasījuma attiecības. 

Kods Joma Fakts Prognoze 

2014 2015 2016 2022 2030 

Nodarbināto skaita ar augstāko izglītību studiju Mākslas 

21 Mākslas  7,4  6,6 6,7 7,4 7,8 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita ar augstāko izglītību Mākslās 
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21 Mākslas  8,3 7,1 7,1 8,3 11,0 

Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma starpība ar augstāko izglītību Mākslās 

21 Mākslas     0,8 3,1 

 

Tomēr, izdarot pieņēmumus, šajā informatīvajā ziņojumā, nav ņemta vērā studiju jomas 

Mākslas atšķirīgās specifikas, tai skaitā, atsevišķi netiek izdalītas dizaineru profesijas un 

paredzētā nodarbinātība dizaina jomā. Tāpat arī darba tirgus prognozes tiek izdarītas tikai 

ņemot vērā pašreizējā, visai neprecīzā nodarbinātības struktūra. Tā, Informatīvā ziņojuma 

4.tabulā “Nodarbināto struktūra pa profesiju apakšgrupām” dizaineri ir iekļauti profesiju 

pamatgrupā Vecākie speciālisti, profesiju apakšgrupā Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie 

speciālisti – “arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri”. Līdz ar var 

pieņemt, ka arī citās ziņojuma daļās dizaineru nodarbinātība vai ekonomiskā aktivitāte nav 

specifiski identificēta. 

Apzinoties minēto problēmu loku, kā arī izpildot Māra Kučinska valdības Deklarācijā dotā 

uzdevuma “Definēsim nacionālo pasūtījumu kultūrizglītībā visos izglītības līmeņos, ņemot vērā 

Latvijas kultūras attīstības un darba tirgus vajadzības” izpildi valdības rīcības plānā “Definēt 

nacionālo pasūtījumu kultūrizglītībā visos izglītības līmeņos”, Kultūras ministrija sadarbībā ar 

Kultūrizglītības padomi formulē darba uzdevumu pētījumam pamatojoties uz kura rezultātiem, 

atbilstoši Latvijas kultūras attīstības un darba tirgus vajadzībām tiktu noteiktas prioritātes 

kultūrizglītībā, plānojot valsts budžeta dotāciju kultūrizglītības iestādēm un nepieciešamās 

budžeta vietas. 

Paredzamais pētījuma mērķis ir “veikt pētījumu par kultūrizglītības satura un sagatavoto darba 

ņēmēju (speciālistu) skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus 

prasībām, pamatojoties uz ko, būtu iespējams noteikt prioritātes kultūrizglītībā, definēt 

nacionālo pasūtījumu kultūrizglītībā un plānot valsts budžeta dotāciju kultūrizglītības iestādēs 

visos izglītības līmeņos atbilstoši Latvijas kultūras attīstības un darba tirgus vajadzībām (saskaņā 

ar VRP noteikto uzdevumu)” un tiek paredzēts, ka tā ietvaros tiks veikta Latvijas kultūras 

attīstības un darba tirgus vajadzību prognožu modelēšanu. Tiek arī paredzēts, ka Latvijas 

kultūras attīstības un darba tirgus vajadzību prognožu modelēšana ļaus iegūt precīzāku ieskatu 

dizaina un radošo industriju attīstībā un paredzamajā izglītības pieprasījumā.  

Pašreizējā brīdī, līdz paredzamajai pētījuma īstenošanai, prognozējot modernizējamo studiju 

programmu pieprasījuma līmeni, ir jāvadās pēc netiešiem datiem, augstskolas iegūto 
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informāciju sekojot audzēkņu nodarbinātībai, kā arī ņemot vērā attiecīgo tautsaimniecības jomu 

attīstības tendences ne vien Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. 

Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības līmenī kultūras sektorā tradicionāli tiek atzīta 

dalībvalstu atbildība, apzinoties kultūras nozīmību Eiropas Savienības nākotnei, saskaņā ar 

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par kultūras darba 

plānu 2015.–2018. gadam (2014/C 463/02), noteica četras prioritātes: 

A. pieejama un atvērta kultūra;  

B. kultūras mantojums;  

C. kultūras un radošās nozares – radoša ekonomika un inovācija;  

D. kultūru daudzveidības veicināšana, kultūra ES ārējās attiecībās un mobilitāte. 

Ieskicējot šajās prioritātēs veicamos uzdevumus, tika identificēta virkne tematisko jomu. Tai 

skaitā: “C2) Valsts politikas loma kultūras un radošo nozaru uzņēmējdarbības un novatorisma 

potenciāla attīstīšanā.  

a) Kultūras un radošo nozaru savstarpējās saiknes inovācijas, ekonomikas ilgtspējas un sociālās 

iekļaušanas stimulēšanai. Pārbaudīt un veicināt sinerģijas starp kultūras un radošajām nozarēm, 

no vienas puses, un citām attiecīgām nozarēm, no otras puses.  

b) Apzināt inovatīvus pasākumus, ar ko sekmēt uzņēmējdarbību un jaunus darījumdarbības 

modeļus kultūras un radošajās nozarēs. Tiks sekmēta ekonomikas un uzņēmējdarbības 

speciālistu līdzdalība.” 

Iemesls šāda darbības plāna izstrādei bija kultūras un radošo industriju sektora nozīmes 

pieaugums, īpaši uzsverot tā nozīmi jaunu darba vietu radīšanā, sociāli iekļaujošo darbību un 

kultūras daudzveidības nodrošināšanā. 

Vēl vairāk, tika atzīta arī kultūras nozīme Eiropas starptautisko attiecību jomā, kura atspoguļojās 

2016. gada pieņemtajā Starptautisko kultūras sakaru stratēģijā, ar ko nāca klajā Eiropas Komisija 

un ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos. Tās pamatmērķis ir  veicināt 

kultūrsadarbību starp ES un tās partnervalstīm un tuvināt pasauli, kurā valdītu miers, 

tiesiskums, vārda brīvība, savstarpēja saprašanās un cieņa pret pamatvērtībām. 

ES Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni sacīja: "Kultūrai 

jābūt neatraujamai mūsu ārpolitikas daļai. Tā starp cilvēkiem un it sevišķi jauniešiem veido tiltus 

un stiprina viņu savstarpējo saprašanos. Tā var būt arī ekonomiskās un sociālās attīstības 

virzītājspēks. Mums jāstājas pretī kopīgiem izaicinājumiem, un kultūra var palīdzēt mums visiem 

— Eiropai, Āfrikai, Tuvajiem Austrumiem, Āzijai — vienoti cīnīties pret radikalizāciju un izveidot 

civilizāciju aliansi pret spēkiem, kas tiecas mūs sašķelt. Tāpēc attiecībās ar mūsdienu pasauli 

mums jābalstās uz kultūrdiplomātiju." 
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Vienlaikus, apstiprinot šo stratēģiju, tika arī uzsvērts, ka “kultūra aizvien lielākā mērā kļūst par 

ekonomiskās izaugsmes virzītājspēku ne tikai savās tradicionālajās izpausmēs, bet it sevišķi ar 

kultūras un radošo nozaru, MVU un tūrisma starpniecību. Tas apliecina, ka izšķirīga nozīme ir 

sinerģijai ar citām jomām un ka aizvien vairāk šajos procesos būtu jāiesaistās publiskajam un 

privātajam sektoram, kā arī pilsoniskajai sabiedrībai.” (Eiropas Komisija - Jauna stratēģija izvirza 

kultūru ES starptautisko attiecību centrā, Briselē, 2016. gada 8. jūnijā)  

Starptautisko kultūras sakaru stratēģijas pieņemšana apliecināja, ka ES līmenī kultūra un 

radošās industrijas tiek uzlūkotas par nopietnu resursu sabiedrības iesaistes, daudzveidības, 

inovatīvas attīstības un arī Eiropas diplomātisko centienu nodrošināšanā. Līdz ar to var 

prognozēt kultūras un radošo industriju sektora arvien nozīmīgāku attīstību un pieaugošo 

pozitīvo ietekmi nodarbinātības veicināšanā, kas rezultētos ar ievērojamāku darbaspēka 

pieprasījumus, nekā tas atspoguļojas Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā.  

Vēl vairāk, iezīmējot kultūras un radošo industriju potenciālo attīstības iespēju Latvijā, var ņemt 

vērā kultūras un radošo industriju nozīmi Eiropā, kur kultūras un radošās industrijas nodrošina 

535 miljardus EUR lielu ieņēmumu, sniedzot ieguldījumu ES kopējā IKP 4,2% apmērā. Kultūras 

un radošo industriju sektors ir arī trešais lielākais darba devējs, tūlīt aiz būvniecības un 

sabiedriskās ēdināšanas. (Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, 

2014. EYGM Limited.) 

Ilustrējot radošo industriju aktuālo ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības transformācijas 

procesos, ir būtiski minēt, ka: 

a) kopš 2009.gada par 1/3 stabili pieaudzis mākslas, izklaides un atpūtas nozaru pienesums 

IKP (pēc CSP datiem, 2015.gadā - 2,2%) 

b) Latvija ieņem 2.vietu Eiropā pēc radošo industriju produktu daļas valsts kopējā eksporta 

apjomā (Eurostat, 2014.gada dati) 

c) Latvijā pieaug radošo industriju uzņēmumu % kopējā uzņēmumu skaitā, kā arī radošajās 

industrijās nodarbināto skaits (CSP dati) 

 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (European Union Intellectual Property Office – 

EUIPO) un Eiropas Patentu iestādes pētījumā (2013) par intelektuālā īpašuma tiesību nozarēm 

un to ieguldījumu ekonomikas veiktspējā un nodarbinātībā ES ir secināts, ka dizains ir svarīgs 

ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks. Pētījumā noskaidrots, ka nozares, kurās intensīvi izmanto 

dizainu, 28 ES valstīs nodrošina 12,2 % darbavietu un rada 12,8 % no ES IKP.[1] Kā arī 

uzņēmumi, kas izmanto un pielieto dizainu gūst vidēji par 31% augstāku peļņu, uz vienu 

darbinieku nekā uzņēmumiem, kas dizainu neizmanto.[2] 
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 Tiesa, modulējot kultūras un radošo industriju sektora iespējamo attīstību, vienmēr ir jārēķinās 

ar dažādu faktoru nosacītajiem iespējamajiem attīstības modeļiem. Tā, šobrīd, runājot par 

radošo industriju sektora iespējamo attīstību, tiek identificēti četri iespējamie attīstības modeļi:  

 Modelis 1 “Labklājības modelis” (The welfare model) – šajā modelī radošās industrijas 

atstāj drīzāk negatīvu iespaidu uz ekonomiku, patērējot vairāk resursu, nekā tos 

producējot. 

 Modelis 2 “Sacensības modelis” (The competition model) – šajā modelī radošās 

industrijas nav ekonomiskie atpalicēji, nedz arī tādu pakalpojumu sniedzēji, kuru 

veikumam piemīt augstākas morāles nozīmes, bet ir tikai viena no industrijām, kas 

konkurē ar citām, koncentrējoties uz izklaides vai atpūtas industriju sektoru. 

 Modelis 3 “Izaugsmes modelis” (The growth model) – šajā modelī tiek uzrādīta 

nepārprotama pozitīva saikne starp radošo industriju izaugsmi un izaugsmi kopējā 

ekonomikā. 

 Modelis 4 “Inovāciju modelis” (The innovation model) – šajā modelī radošās industrijas 

ir drīzāk nevis tiešs ekonomikas dzinējspēks, kā Izaugsmes modelī, bet gan inovāciju 

elements, kas caurvij visu ekonomikas inovāciju sistēmu. 

(Four models of the creative industries. Potts, Jason & Cunningham, Stuart (2010) Four models 

of the creative industries. Revue d'Economie Politique, 120(1), pp. 163-180.). 

Tādejādi var secināt, ka, lai gan pastāv nepārprotama pārliecība, par kultūras un radošo 

industrijas sektora potenciālu attīstību, tā ekonomiskā ietekme var būtiski variēties. Ņemot vērā 

šos riskus, arī, veidojot kultūras attīstības un ar to saistītā darba tirgus modelēšanu, vienlaikus ir 

jāapzinās nepieciešamība, modernizējot attiecīgās studiju programmas, veidot tādas 

modernizāciju stratēģijas, lai tās drīzāk atbilstu Izaugsmes un Inovāciju modeļu īstenošanai.  
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1.4. LMA modernizējamo studiju programmu ieguldījums 

Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto mērķu 

sasniegšanā, atbilstība izaugsmes prioritātēs un viedās 

specializācijas jomās 

1.4.1. Kultūras un radošās industrijas un Viedās specializācijas stratēģija 

2013. gada 17. decembrī Ministrs kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu par "Par Viedās 

specializācijas stratēģijas izstrādi" (turpmāk - ziņojums).  

Šajā ziņojumā tika noteikti sekojoši Tautsaimniecības transformācijas virzieni, izaugsmes 

prioritātes un Viedās specializācijas jomas: 

Tautsaimniecības 

transformācijas 

virzieni 

Izaugsmes prioritātes Viedās 

specializācijas 

jomas 

Ražošanas un 

eksporta 

struktūras maiņa 

tradicionālajās 

tautsaimniecības 

nozarēs 

1.prioritāte: Efektīvāka pirmapstrādes produktu 

izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu 

ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un 

pielietošanas dažādošana. Netehnoloģisko inovāciju un 

Latvijas radošās industrijas potenciāla plašāka 

izmantošana tautsaimniecības nozaru augstākas 

pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu 

ražošanai. 

1.Zināšanu-

ietilpīga bio-

ekonomika; 

 

2.Biomedicīna, 

medicīnas 

tehnoloģijas, 

biofarmācija un 

biotehnoloģijas; 

 

3.Viedie 

materiāli, 

tehnoloģijas un 

inženiersistēmas 

 

4.Viedā 

enerģētika 

 

5.Informācijas 

un komunikāciju 

tehnoloģijas 

Nākotnes 

izaugsmes 

nozares, kurās 

eksistē vai var 

rasties produkti 

un pakalpojumi 

ar augstu 

pievienoto 

vērtību 

2.prioritāte: Tādas inovācijas sistēmas izveide, kas 

nodrošina atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju 

radīšanai esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, kā arī 

jaunām nozarēm ar augstu izaugsmes potenciālu, kas 

balstītas uz izaugsmi noteicošajām atslēgtehnoloģijām 

un, kas nodrošina efektīvu jaunu produktu/ 

pakalpojumu identifikāciju sistēmu, un kas spēj atrast 

un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai gan esošo 

nozaru un starpnozaru ietvaros, gan arī veidot jaunas 

nozares ar augstu izaugsmes potenciālu. 

Nozares ar 

nozīmīgu 

horizontālo 

ietekmi un 

ieguldījumu 

3.prioritāte: Energoefektivitātes paaugstināšana, kas 

ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu 

optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu, 

alternatīvo energoresursu izmantošanu u.c. 

risinājumus. 
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tautsaimniecības 

transformācijā. 

 

4.prioritāte: Modernas un mūsdienu prasībām 

atbilstošas IKT sistēmas attīstība privātajā un valsts 

sektorā. 

5.prioritāte: Moderna un nākotnes darba tirgus 

prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina 

tautsaimniecības transformāciju un VSS prioritāšu 

īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas 

un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos. 

6.prioritāte: Attīstīta zināšanu bāze (fundamentālā 

zinātne un zinātnes infrastruktūra) un cilvēkkapitāls 

zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās 

priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības 

transformācijas procesā: zināšanu jomās, kas saistītas 

ar viedās specializācijas jomām (1) zināšanu-ietilpīga 

bioekonomika, (2) biomedicīna, medicīnas 

tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, (3) 

viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, (4) 

viedās enerģētikas, un (5) IKT, kā arī EK identificētajās 

atslēgtehnoloģijās (nanotehnoloģijas, mikro un nano-

elektronika, fotonika, advancētie materiāli un 

ražošanas sistēmas, biotehnoloģijas). 

7.prioritāte: Teritoriju esošo resursu apzināšana un 

specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās 

attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un 

perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības 

teritorijās. 

 

Kā jau Latvijas Mākslas akadēmija un tās pārstāvji, ir norādījuši, izstrādājot Viedās specializācijas 

stratēģiju, tomēr pilnībā netika ņemts vērā Latvijas radošo un kultūras industriju potenciāls.   

Izstrādājot Viedās specializācijas stratēģiju, netika ņemts vērā arī radošo industriju tiešā sasaiste 

ar Nacionālā attīstības plāna mērķiem un uzdevumiem. 

Nacionālās attīstības plānā radošam industrijām ir atvēlēta būtiska loma veicinot Latvijas 

tautsaimniecības izaugsmi, tai skaitā nosakot arī specifiskus  

Mērķa sasniegšanas rādītāji radošo industriju jomā: 

[116] Mērķis 3 

Komercializējamu radošo industriju attīstība 

 Bāze  2014  2017  2020  2030  
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[118] Radošo industriju 

eksporta īpatsvars no kopējā 

eksporta (%)  

1,09 

(2009)  

1,2  1,4  1,6  3  

[119] Kultūras un radošo 

industriju jomā strādājošo 

uzņēmumu īpatsvars no visiem 

uzņēmumiem (%)  

6  6,5 7 7,5 12  

 

Kā arī tās ir noteiktas Nacionālās attīstības plāna Rīcības virziena ietvaros veicamajos 

uzdevumos, kuri skar radošās industrijas: 

[123] Rīcības virziena ietvaros veicamie uzdevumi 

Nr. p.k. 

  

Uzdevuma formulējums   Uzdevuma 

veicējs  

Indikatīvie 

finansējuma avoti 

  

10 [133] Veidojot specifisku atbalsta 

instrumentu, atbalstīt radošo 

industriju, lai attīstītu kultūrā 

bāzētas inovācijas un veicinātu 

kultūras, zinātnes un uzņēmēju 

sadarbību, atbalstot radošo 

industriju uzņēmējdarbības 

eksportspēju (t.sk. audiovizuālā 

sektora) un valsts starptautisko 

konkurētspēju 

[Aptveramā teritorija: Visa 

Latvija]  

KM (EM, 

VARAM, NVO)  

Kohēzijas politikas 

fondu un valsts 

budžeta 

finansējums  

11  [134] Atbalsts radošo industriju 

dizaina pasākumiem, kas 

nodrošina jaunu eksporta 

produktu izstrādi un ieviešanu 

ražošanā 

[Aptveramā teritorija: Visa 

Latvija] 

KM (EM)  Kohēzijas politikas 

fondu un valsts 

budžeta 

finansējums 

 

Ņemot vērā, ka Viedās izaugsmes stratēģijas ES tiek definētas balstoties EK paziņojumā 

„Reģionālās politikas ieguldījums stratēģijā “Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē”, kurā 

teikts, ka „kultūras un radošās nozares, kuras plaukst gan vietējā līmenī, gan reģionos, ir tieši 

tas, kas vajadzīgs, lai jaunradi saistītu ar inovāciju. Tās var palīdzēt ievērojami uzlabot vietējo 

ekonomiku, stimulēt jaunas nodarbes, radīt jaunas un ilgtspējīgas darbavietas, ievērojami 
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ietekmēt citas nozares un veicināt reģionu un pilsētu pievilcīgumu”, būtu likumsakarīgi, ka 

kultūras un radošās industrijas tiktu definētas arī kā Latvijas viedās izaugsmes joma. 

LMA ilgtermiņa attīstības stratēģija tiek veidota labā ticībā, ka attīstot Latvijas Viedās 

specializācijas stratēģijas, LMA, citām LMAA augstskolām un KUM izdosies pārliecināt IZM un 

citus partnerus par nepieciešamību iekļaut kultūras un radošās industrijas Viedās specializācijas 

jomās.  

Papildus iemesls izvēlēties Radošās un kultūras industrijas kā viedās izaugsmes jomu, ir tas, ka 

nedz Lietuva, nedz Igaunija šo jomu nav izvēlējusies (vienlaikus izvēloties vairākas jomas, kurās 

Latvija ir iecerējusi konkurēt ar kaimiņvalstīm, lai gan līdz šim tās ir bijušas šajās jomās gan 

spēcīgākas, gan arī ir veikušas nozīmīgākus ieguldījumus to attīstībā) – sīkāk par to var uzzināt 

S3Platform http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home. Tiesa Lietuvas Republika, aprakstot savas 

Viedās specializācijas jomas, ir formulējusi Inovatīvu un radošu sabiedrību un, identificējot savu 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirgus nišu – radošās un kultūras industrijas, mākslu 

un izklaidi.  

1.4.2. LMA ieguldījums Viedās specializācijas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā, 

atbilstība izaugsmes prioritātēs un viedās specializācijas jomās 

Tomēr, jau šobrīd, neskatoties uz to, ka kultūras un radošās industrijas nav iekļautas Latvijas 

Viedās specializācijas jomās, LMA īstenojot studiju programmas un pētījumus, sniedz tiešu un 

netiešu ieguldījumu visos trīs Viedās specializācijas ietvaros definētajos tautsaimniecības 

transformācijas virzienos, veicinot ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās 

tautsaimniecības nozarēs, stimulējot nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties 

produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību un dod tiešu ieguldījumu nozares ar 

nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā. 

LMA modernizējamo programmu realizācija tieši atbilst vismaz divām Viedās specializācijas 

jomās minētajām izaugsmes prioritātēm. 1.prioritātei: “Efektīvāka pirmapstrādes produktu 

izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju 

radīšana un pielietošanas dažādošana. Netehnoloģisko inovāciju un Latvijas radošās industrijas 

potenciāla plašāka izmantošana tautsaimniecības nozaru augstākas pievienotās vērtības 

produktu un pakalpojumu ražošanai.” un 5.prioritātei “Moderna un nākotnes darba tirgus 

prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina tautsaimniecības transformāciju un VSS 

prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos 

izglītības līmeņos.” 

Līdz ar tiešu ieguldījumu Viedās specializācijas izaugsmes prioritātēs, LMA īstenotās studiju 

programmu modernizācija satur būtisku potenciālu Viedās specializācijas jomu attīstībā: 
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(1) Zināšanu-ietilpīga bioekonomika 

(1.1.) Ilgtspējīga dizaina un eko-dizaina iestrāde zināšanu ietilpīgos bioekonomikas produktos 

(1.2.) Netehnoloģisku kultūras inovāciju izstrāde bioekonomikas produktu un risinājumu 

pielāgošanai un adaptēšanai 

(1.3.) Sabiedrības jauno izaicinājumu, tai skaitā bioekonomikas un biotehnoloģiju, 

nanotehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju attīstības nosacīto kultūras paradigmu maiņu 

studijas 

(2) Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas 

(2.1.) Universālā dizaina risinājumu un produktu izstrāde, tai skaitā veidojot dizaina 

risinājumus personu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai un vienlīdzīgas piekļuves un pieejas 

nodrošināšanai 

(2.2.) Sadarbība ar biofarmācijas uzņēmumiem radot jaunus risinājumus biofarmācijas 

produktu veidošanā un izmantošanā 

(2.3.) Sabiedrības jauno izaicinājumu, tai skaitā bioekonomikas un biotehnoloģiju, 

nanotehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju attīstības nosacīto kultūras paradigmu maiņu 

studijas 

(3) Viedie materiāli,  tehnoloģijas un inženiersistēmas 

(3.1.) Mākslas un dizaina risinājumu piedāvāšana adaptējot viedos materiālus un 

demonstrējot to izmantošanas iespējas 

(3.2.) Jaunu dizaina produktu, kuri balstās viedajos materiālos izstrāde un testēšana 

(3.3.) Sabiedrības jauno izaicinājumu, tai skaitā bioekonomikas un biotehnoloģiju, 

nanotehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju attīstības nosacīto kultūras paradigmu maiņu 

studijas 

(4) Viedā enerģētika 

(4.1.) Ilgtspējīga dizaina un eko-dizaina principu iegulšana risinājumu izstrādē, nodrošinot 

viedu enerģijas patēriņu kā produktu ražošanā, tā arī to funkcionalitātes nodrošināšanai 
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(4.2.) Inovāciju kultūras konteksta veidošana jauno viedo enerģētikas risinājumu iegulšanai 

un adaptācijai 

(5) IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). 

(5.1.) IKT balstītu mēdiju mākslas, kultūras un dizaina izstrāde veidojot kultūras inovāciju un 

inovāciju kultūras mijiedarbi 

(5.2.) Sabiedrības jauno izaicinājumu, tai skaitā bioekonomikas un biotehnoloģiju, 

nanotehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju attīstības nosacīto kultūras paradigmu maiņu 

studijas 

 

Ņemot vērā to, ka visi būtisko potenciālu raksturojošie LMA studiju programmu ieguldījumi ir 

tieši saistīti ar 1.prioritātē minēto netehnoloģiskām inovācijām un radošajām industrijām, 

formulējot LMA ilgtermiņa attīstības stratēģiju, ir būtiski identificēt radošo industriju 

konceptuālos ietvarus.  

1.4.3. Kultūras un radošās industrijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs 

Ņemot vērā, ka Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskā specializācija tiek izstrādāta, ņemot 

vērā, Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.  – 2020. gadam „Radošā Latvija”, arī LMA Ilgtermiņa 

attīstības stratēģija tiek veidota balstoties Radošā Latvijā formulētajos kultūras un radošo 

industriju jautājumos. Tā, Radošajā Latvijā ir uzsvērts, ka “Radošās industrijas ir viens no 

ekonomikas sektoriem, kurā vērojamas visdinamiskākās pārmaiņas, tādēļ, lai uzņēmēji spētu 

reaģēt atbilstoši mainīgajai tirgus situācijai, nepieciešams nodrošināt pastāvīgas izglītības un 

profesionālās pilnveides iespējas gan jaunajiem uzņēmējiem, gan jau esošajiem nozares 

profesionāļiem.”, kas nosaka būtisku un neatliekamu nepieciešamību modernizēt ar radošajām 

industrijām saistīto LMA studiju programmu daļu.  

Tāpat pētījuma ietvaros tika minēts, ka “radošo industriju sektora efektīvai stratēģiskai attīstībai 

un koordinēšanai ir nepieciešama atbalsta platformas izveide, kas nodrošinātu atbilstošu vidi 

radošu ideju attīstībai un īstenošanai, studentu un uzņēmēju sadarbības veidošanai, biznesa 

uzsākšanai, tehnoloģiju pārneses pakalpojumiem, tālākizglītībai, pētījumiem, eksperimentu 

laboratorijām un citām funkcijām”, identificētās problēmas risinājumam Kultūras ministrija tika 

konceptuāli nodefinējusi, ka laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam bijušajā Tabakas 

fabrikas ēku kompleksā (Miera ielā 58 , Rīgā) vairākos posmos tiks veidots radošo industriju 

centrs. “Tas kalpos kā platforma radošās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, inovatīvu 

augstākās izglītības programmu un modeļu, tostarp starpdisciplināru programmu, izstrādei un 

ieviešanai, kā arī būs telpa vizuālās, audiovizuālās, skatuves mākslas aktivitātēm, radošajām 
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rezidencēm, darbnīcām, dizaina prototipēšanas darbnīcai u.c. Tabakas fabrikā tiks radīta 

platforma starpdisciplinārajai sadarbībai nacionālā un Baltijas jūras reģiona līmenī, iesaistot 

augstākās izglītības iestādes, radošo industriju komersantus un nozari atbalstošo pakalpojumu 

sniedzējus.”3  

Šāds risinājums tika piedāvāts, ņemot vērā to, ka “pasaulē veiktajos pētījumos tiek atzīts, ka 

tieši radošo klasteru (puduru) modelis iezīmējas kā viens no galvenajiem  radošās ekonomikas 

virzītājspēkiem. Klasteru potenciāla apzināšana, kas līdzšinējos Latvijas politikas plānošanas 

dokumentos atspoguļojas tikai daļēji, varētu iezīmēt būtisku ekonomikas pārvaldes modeļa 

paradigmas maiņu, kas radītu priekšnoteikumus daudz ciešākai valsts, industrijas, studentu un 

augstākās izglītības institūciju sadarbībai.” (Radošā Latvija, 36). 

Tāpat Radošajā Latvijā tika norādīts, ka: “Pasaulē radošās industrijas tiek pozicionētas kā 

virzītājspēks inovāciju un ekonomiskās konkurences stimulēšanai ne tikai sektora iekšienē, bet 

arī ekonomikā kopumā, pastarpināti sekmējot arī citu ekonomikas sektoru attīstību (spillover 

effects). Latvijā šie procesi attīstās lēni – Latvija ES dalībvalstu vidū ieņem tikai 25. vietu pēc 

inovāciju rādītājiem saskaņā ar Inovāciju Savienības 2013. gada rezultātu ziņojumu.4 Latvijas 

inovāciju kapacitāte ir zemāka nekā vidējais ES dalībvalstu līmenis, un Latvija novērtēta kā 

„atturīgs inovators”.”  

Savukārt “mūsdienu ekonomikā veiksmīga inovāciju attīstība radošajās industrijās ir 

likumsakarīgi saistīta ar dizaina integrēšanu. Dizaina termins aizvien biežāk tiek lietots ES 

politikas plānošanas un inovāciju politikas dokumentos,5 pozicionējot dizainu kā ekonomikas 

attīstības virzītājspēku un inovācijas veicinošu instrumentu,6 tostarp 2010. gadā Eiropas 

Komisija dizainu ir iekļāvusi starp desmit prioritātēm Inovāciju politikā.7 Dizains ir ne tikai radošs 

process vai gala produkts, bet arī inovāciju ieviešanas instruments un domāšanas veids, ko 

stratēģiski izmanto, ietverot ekonomiskos, sociālos, kā arī ilgtspējīgas attīstības aspektus. 

Dizains cieši korelē ar iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sociālo vienlīdzību.  

                                                      
3
 Pasaulē veiktajos pētījumos tiek atzīts, ka tieši radošo klasteru (puduru) modelis iezīmējas kā viens no galvenajiem  radošās 

ekonomikas virzītājspēkiem. Klasteru potenciāla apzināšana, kas līdzšinējos Latvijas politikas plānošanas dokumentos 
atspoguļojas tikai daļēji, varētu iezīmēt būtisku ekonomikas pārvaldes modeļa paradigmas maiņu, kas radītu priekšnoteikumus 
daudz ciešākai valsts, industrijas, studentu un augstākās izglītības institūciju sadarbībai. 
4
 Innovation Union Scoreboard 2013 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf 

5
 2009. gadā Eiropas Komisijas (EK) sagatavotais darba dokuments „Design as a driver of user-centred innovation”. 

(sk.:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design_swd_sec501_en.pdf) sniedz būtisku pienesumu Eiropas 
Inovāciju politikas dokumentu turpmākajā izstrādē.  
6
 Arī Eiropas dizaina vadības padome (Eiropean Design Leadership Board) norāda uz dizaina pieaugošo lomu Eiropas Savienības 

ekonomikas attīstībā. Eiropas Dizaina vadības padomes  ziņojumā un rekomendācijās „Design for Growth&Prosperity” 
(sk.:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-for-growth-and-prosperity-report_en.pdf)  
uzsvērts, ka dizainam ir būtiska loma Eiropas kopīgajā inovāciju politikā gan nacionālā, reģionālajā un lokālajā līmenī, un tas ir 
jāintegrē šajā politikā. Tiek atzīts, ka tieši netehnoloģiskās inovācijas, ietverot kultūrā balstītu radošumu un dizainu (produkti, 
pakalpojumi, process), ir nozīmīgs instruments konkurētspējai un izaugsmei ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju labklājību. 
7
 Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, SEC (2010) 1161,06.10.2010., Brisele, 3.lpp. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design_swd_sec501_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design_swd_sec501_en.pdf
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ES tiek atzīta nepieciešamība sekmēt ar dizainu saistītu inovāciju kapacitāti un līdz ar to attīstīt 

produktus un pakalpojumus, kas būtu atšķirīgi, orientēti uz lietotāju8 un ilgtspējīgi. Latvijā 

dizains nav pilnvērtīgi izmantots ražojošu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai, un līdz 

šim nav pilnībā novērtēts dizaina kā inovāciju veicinoša faktora nozīmīgums. Tāpēc viens no 

svarīgiem uzdevumiem ir palielināt sabiedrības, kā arī atbildīgo lēmumu pieņēmēju institūciju 

izpratni par dizaina lomu un iespējām tautsaimniecībā. Valsts uzdevums ilgtermiņā ir atbalstīt 

dizaina daudzveidīgās izmantošanas iespējas, kā arī inovatīvo potenciālu tautsaimniecības 

izaugsmes, produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izveides veicināšanā. Dizains 

un dizaina domāšanas metodes var labvēlīgi ietekmēt starpdisciplināru partnerību modeļa 

izveidi kultūrizglītībā, nodrošinot uz plašu darba tirgu un starpnozaru sadarbību orientētu 

izglītības procesu.” (Radošā Latvija, 36 – 37). 

Ņemot vērā tautsaimniecības transformācijas tendences, jau šobrīd var identificēt trīs nozares 

ar būtisku nākotnes potenciālu:  

 poligrāfija un grafiskais dizains (t.sk. iepakojuma dizains, datorgrafika u.c.): 

 audiovizuālās tehnoloģijas: 

 arhitektūras un dizaina pakalpojumi: 

 

  

                                                      
8
 Sk.:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-for-growth-and-prosperity-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-for-growth-and-prosperity-report_en.pdf
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1.5. LMA studiju programmu atbilstība specializācijai un LMA 

sniegums šo programmu īstenošanā 

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskā specializācija ir mākslas, dizaina, mākslas un kultūras 

teorijas un vēstures augstākās izglītības nodrošināšana, balstot izglītību pētniecībā un radoši 

mākslinieciskā darbībā un pārnesot tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovācijas un radoši 

māksliniecisko praksi, sekmējot kultūras un radošo industriju darbību, Latvijas sabiedrības un 

tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.  

Visas Latvijas Mākslas akadēmijas īstenotās studiju programmas atbilst Latvijas Mākslas 

akadēmijas stratēģiskajai specializācijai. LMA stratēģiskās specializācijas ietvaros īsteno 

bakalaura un maģistra līmeņa akadēmiskās studiju programmas studiju virzienā Mākslas vizuāli 

plastiskā mākslā, audio vizuālajās mēdiju mākslās un dizainā un doktora studiju programmu 

mākslas zinātnē. Latvijas Mākslas akadēmija jau kopš dibināšanas brīža, vienlaikus ar Latvijas 

valsts izveidi, ir sevī iemiesojusi nacionālo mākslas un dizaina skolu, tās attīstību un pētniecību. 

Latvijas nacionālās mākslas skolas pētniecību nodrošina Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 

vēstures institūts. Izglītības, pētniecības un radoši māksliniecisko procesu sasaisti ar sabiedrību 

un kultūras un radošo industriju nodrošina mākslinieciski radošo projektu īstenošana un 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts.  

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskā specializācija tiek īstenota atbilstoši Kultūrpolitikas 

pamatnostādņu 2014.  – 2020. gadam „Radošā Latvija” otrās prioritātes “Radošums mūžizglītībā 

un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība” stratēģiskajam mērķim: “Sekmēt daudzveidīgu, 

kvalitatīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un 

radošas ekonomikas izaugsmei, kā arī veicināt personības radošuma attīstību visos izglītības 

līmeņos” un otrās prioritātes trešā rīcības virziena “Konkurētspējīga augstākā izglītība un 

pētniecība” īstenošanas nodrošināšanai, tai skaitā sekmējot sagaidāmo rezultātu “Kultūras un 

mākslas augstskolas piedāvā kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kas ir pieprasīta arī 

ārvalstu studentu vidū” un “Kultūras augstskolu zinātniski pētnieciskie centri nodrošina 

nacionālās identitātes veidošanai nozīmīgu tēmu pētniecību un popularizēšanu sabiedrībā” 

sasniegšanu. Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās specializācijas ietvaros tiek realizēta 

līdzdarbojoties otrās prioritātes “Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta 

kultūrizglītība” 3. Rīcības virziena: “Konkurētspējīga augstākā izglītība un pētniecība Prioritātes 

rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi” un uzdevumu 3.1. “Nodrošināt starptautiski 

konkurētspējīgas augstākās izglītības piedāvājumu kultūras nozarēs” un 3.2. “Nodrošināt 

pētniecisko bāzi kultūras izpētei un nacionālās identitātes stiprināšanai, veicināt fundamentālo 

un lietišķo pētījumu īstenošanu (tostarp Letonikā)” īstenošanā. 
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Vienlaikus, līdz ar tiešu iesaisti otrās prioritātes īstenošanā, Latvijas Mākslas akadēmija savas 

stratēģiskās specializācijas ietvaros sniedz ieguldījumu visu Kultūrpolitikas pamatnostādņu 

2014.  – 2020. gadam „Radošā Latvija” prioritāšu īstenošanā.  

1.5.1. Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās specializācijas ieguldījums “Radošās 

Latvijas” īstenošanā  

Prioritātes, risināmās problēmas, rīcības 

virzieni un uzdevumi 

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās 

specializācijas loma un ietekme 

1. Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos 

1.Rīcības virziens. “Labvēlīgas vides 

veidošana jaunu kultūras vērtību radīšanai, 

mantoto kultūras vērtību saglabāšanai un 

pieejamībai.” 

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 

institūta pētnieki turpina Latvijas nacionālās 

mākslas un dizaina skolas pētniecību, tai skaitā 

darbu pie akadēmiskās Latvijas Mākslas 

vēstures izstrādes un publicēšanas, 2016. gadā 

ir paredzēts pabeigt un publicēt 5.sējumu. 

 

2.Rīcības virziens. “Kultūras institūciju un 

mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, 

veicinot sabiedrības ieinteresētību kultūras 

procesos.” 

Latvijas Mākslas akadēmija līdz ar mākslas un 

dizaina augstākās izglītības attīstību īsteno 

mākslinieciskās jaunrades un izstāžu projektus, 

aktīvi izmantojot abas Latvijas Mākslas 

akadēmijas izstāžu zāles un citas pieejamās 

valsts, pašvaldības un privāto partneru telpas, 

īstenojot izstāžu un mākslinieciskās jaunrades 

projektus, izglītojot un paplašinot kultūras un 

mākslas auditoriju, veicinot sabiedrības locekļu 

iesaisti mākslas, dizaina un kultūras procesos 

un komunicējot sabiedrībā kultūras un mākslas 

vērtības, kā arī informējot sabiedrību par 

dizaina lomu mūsdienās. 

3. Rīcības virziens. “Latvijas kultūras ciešāka 

iesaiste starptautiskajos kultūras procesos 

un sadarbības tīklos, veicinot kultūras 

diplomātijas attīstību” 

Latvijas Mākslas akadēmija iesaistās aktīvās 

starptautiskās mākslas un izglītības projektu un 

sadarbības tīklu aktivitātēs, veidojot un attīstot 

Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas valsts 

starptautisko tēlu. Vienlaikus Latvijas Mākslas 

akadēmija nodrošina Latviju reprezentējošas 
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mākslas un dizaina izglītības izstādes. 

4. Rīcības virziens: “Cilvēkresursu attīstība 

un efektīva kultūrpārvaldība.” Uzdevuma 

4.2. “Pilnveidot kultūras nozaru pārvaldības 

sistēmu.” Aktivitāte. 4.2.2. “Izveidot 

Kultūrizglītības padomi, nodrošinot 

starpnozarisku un starpsektorālu 

pārstāvniecību un sadarbību” 

Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi iesaistās 

kultūrizglītības nozares attīstībā un 

Kultūrizglītības padomes, Vizuālās mākslas 

padomes, Dizaina padomes un Radošo 

industriju padomes darbā, piedaloties 

Kultūrizglītības stratēģijas izstrādē un 

līdzdarbojoties Vizuālās mākslas un Dizaina 

stratēģiju īstenošanā 

4. Rīcības virziens: “Cilvēkresursu attīstība 

un efektīva kultūrpārvaldība.” Uzdevuma 

4.2. “Pilnveidot kultūras nozaru pārvaldības 

sistēmu.” Aktivitāte. 4.3. “Nodrošināt 

regulāru kultūras procesu un auditorijas 

izpēti un kultūrpolitikas monitoringu” 

Latvijas Mākslas akadēmija pētniecībā balstītas 

izglītības ietvaros īsteno vizuālās mākslas un 

dizaina nozaru monitoringu un mākslas un 

dizaina aktivitāšu auditorijas izpētes 

aktivitātes. Studējošie tiek veicināti izvēlēties 

starpnozaru pētījumu tēmas, tai skaitā gūstot 

iemaņas kultūras procesu un auditoriju izpētē. 

2. Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība. 

3. Rīcības virziena: “Konkurētspējīga 

augstākā izglītība un pētniecība Prioritātes 

rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi” 

uzdevums 3.1. “Nodrošināt starptautiski 

konkurētspējīgas augstākās izglītības 

piedāvājumu kultūras nozarēs” 

Latvijas Mākslas akadēmija īsteno mākslas, 

dizaina un kultūras un mākslas vēstures un 

teorijas studijas, kuras ir balstītas pētniecībā 

un radošumā, veicinot zināšanu un radošuma 

pārnesi sabiedrībā un tautsaimniecībā un aktīvi 

iekļaujot studiju programmās izglītības un 

pētniecības inovāciju aktualitātes.  Līdzdarbība 

ELIA, CUMULUS, KUNO, CIRRUS, Paradox 

artscools un ENCANTC sadarbības tīklos ļauj 

iegūt aktuālāko informāciju par 

starptautiskajām norisēm mākslas un dizaina 

izglītībā un tās iedzīvināt Latvijas Mākslas 

akadēmijas izglītības norisēs. 

3. Rīcības virziena: “Konkurētspējīga 

augstākā izglītība un pētniecība Prioritātes 

rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi” 

uzdevums 3.1. “Nodrošināt starptautiski 

konkurētspējīgas augstākās izglītības 

Latvijas Mākslas akadēmija veicina augstskolas 

pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu, 

studējot doktora studiju programmās vai 

sagatavojot un aizstāvot promocijas darbus, un 

vienlaikus piesaista doktora grādu ieguvušos 
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piedāvājumu kultūras nozarēs”. Aktivitāte 

3.1.1. “Nodrošināt doktora grādu ieguvušo 

mācībspēku īpatsvara pieaugumu augstākās 

izglītības iestādēs (LKA, LMA, JVLMA)” 

māksliniekus un dizainerus. Aktivitātes 3.1.1. 

pilnīga realizācija ir tieši saistīta ar aktivitāšu 

3.1.3. un 3.1.4. īstenošanu. 

Aktivitāte 3.1.2. “Nodrošināt studiju 

programmu satura un aprīkojuma 

mērķtiecīgu atjaunināšanu un 

modernizāciju, augstāko izglītības iestāžu 

infrastruktūru, studiju programmu kvalitāti 

un ilgtspēju, ņemot vērā darba tirgus 

prasības” 

Latvijas Mākslas akadēmija regulāri atjaunina 

studiju programmu saturu, ņemot vērā ne vien 

darba tirgus prasības, bet arī nozaru attīstības 

stratēģiskos mērķus, un vienlaikus, kopā ar 

citām nozares izglītības institūcijām un 

Kultūras m ministriju iesaistās projektos, kuru 

mērķis ir nodrošināt studiju aprīkojuma un 

augstākās izglītības iestāžu infrastruktūras 

mērķtiecīgu atjaunināšanu un modernizāciju. 

Tomēr Latvijas Mākslas akadēmijas 

infrastruktūras ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšana ir jautājums, kuru ir 

nepieciešams risināt, piesaistot būtiskas 

investīcijas augstskolas infrastruktūrā 

nākamajos plānošanas periodos.   

Aktivitāte 3.1.3. “Izvērtēt iespēju akceptēt 

pētniecībā balstītu mākslinieciskās prakses 

doktora studiju līmeni, kas nodrošinātu 

mākslas maģistra grādu ieguvušajiem 

iespēju turpināt studijas doktora līmeņa 

programmās” un 3.1.4. “Izvērtēt iespēju 

sagatavot priekšlikumus grozījumiem 

normatīvajos aktos, nodrošinot iespēju 

iegūt trīs līmeņu augstāko mākslas izglītību 

visās mākslu studiju jomās” 

Latvijas Mākslas akadēmija regulāri aktualizē 

trešā studiju cikla jautājumus, aktīvi iesaistās 

diskusijās un piedalās normatīvo aktu izstrādē, 

kuru mērķis ir nodrošināt studējošajiem iegūt 

visu trīs līmeņu augstāko mākslas un dizaina 

izglītību, ieviešot pētniecībā balstītu 

mākslinieciskās prakses doktora studiju līmeni. 

Aktivitāte. 3.1.5. “Nodrošināt izcilajiem 

studentiem stipendiju programmu un 

mobilitātes iespējas” 

Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi īsteno 

sadarbību Eramus+ programmu ietvaros, 

veicinot studējošo mobilitāti un nodrošinot 

viesstudentu studijas, izmantojot elastīgus 

studiju ceļus. 

3. Rīcības virziena: “Konkurētspējīga 

augstākā izglītība un pētniecība Prioritātes 

Latvijas Mākslas akadēmija ir aktīvi 

iesaistījusies sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas 
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rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi” 

uzdevums 3.2. “Nodrošināt pētniecisko bāzi 

kultūras izpētei un nacionālās identitātes 

stiprināšanai, veicināt fundamentālo un 

lietišķo pētījumu īstenošanu (tostarp 

Letonikā)”. Aktivitāte 3.2.1. “Izstrādāt 

Kultūrpolitikas pētniecības centra 

koncepciju un izvērtēt tā izveidošanas 

iespējas” 

Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras 

akadēmiju formulējot Kultūrpolitikas 

pētniecības centra jautājumus, izstrādājot tā 

koncepciju un izvērtējot tā izveidošanas 

iespējas šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu 

ietvaros.  

Aktivitāte 3.2.2. “Izveidot trīs kultūrizglītības 

augstskolām kopēju starptautiskām 

prasībām atbilstošu un starptautiski 

citējamu pētniecības  izdevumu – žurnālu, 

papildinot datu bāzēs iekļauto zinātnisko 

žurnālu izveidi Latvijā “  

Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas 

Kultūras akadēmiju izstrādā koncepciju kopēja, 

starptautiski citējama izdevuma veidošanai. 

Šāda izdevuma veidošana tiek plānota tiešā 

saistībā ar aktivitāti 3.2.1. 

Aktivitāte 3.2.3. “Sekmēt studējošo un 

akadēmiskā personāla līdzdalību Latvijas un 

ārvalstu tehnisko, mākslas un mūzikas 

augstskolu un zinātnisko institūtu 

sadarbības programmās un projektos” 

Latvijas Mākslas akadēmija īsteno plašu 

starptautiskas sadarbības projektu aktivitātes, 

iesaistoties ELIA, CUMULUS, KUNO, CIRRUS, 

Paradox artscools un ENCANTC sadarbības 

tīklos 

3. Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas. 

3. Rīcības virziena “Labvēlīga infrastruktūra 

un inovāciju attīstība”  

Sadarbībā ar Rīgas Mākslas un dizaina 

vidusskolu izstrādā prototipēšanas un 

tehnoloģiju attīstības centra izveides projektu 

Briāna ielā, kurš varētu iekļauties Tabakas 

fabrikas radošajā kvartālā. 

4. Rīcības virziena “Sabiedrības 

informēšana, radošo industriju pētniecība 

un monitorings.”  

Latvijas Mākslas akadēmija īsteno radoši 

mākslinieciskas aktivitātes, no kurām 

visatpazīstamākās ir Dizaina diplomandu 

dienas, kuru ietvaros Latvijas sabiedrība un 

industrijas pārstāvji tiek informēti dizaina un 

radošo industriju sasaistes jautājumos. 

4. Rīcības virziena “Sabiedrības 

informēšana, radošo industriju pētniecība 

Latvijas Mākslas akadēmija īsteno pētnieciskos 

projektus izvērtējot kultūras un radošo 
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un monitorings.” Uzdevuma. 4.1. “Informēt 

dažādas sabiedrības mērķauditorijas par 

radošo industriju attīstības jautājumiem un 

veikt radošo industriju sektora pētniecību 

un monitoringu.” Aktivitāte. 4.1.4. “Īstenot 

sistemātisku radošo industriju sektora un 

nozaru kartēšanu, monitoringu un 

ekonomiskās ietekmes izvērtēšanu” 

industriju sociāli ekonomisko ietekmi, īpaši, 

vizuālo mākslu un dizaina jomās. 

4. Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība. 

1. Rīcības virziens: “Nodrošināt kvalitatīvu 

un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu 

attīstību un pieejamību” 

Latvijas Mākslas akadēmija iesaistās 

pētnieciskos, radoši mākslinieciskos un 

izglītības projektos, veicinot daudzveidīgas 

kultūras un mākslas norises Latvijas reģionos. 

Īpaša loma kultūras un mākslas norišu 

daudzveidības nodrošināšanai ir Latvijas 

Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiālei Latgalē, 

Latvijas Mākslas akadēmijas rezidenču centram 

Kugas māja Ikšķilē, kā arī sadarbības projektam 

ar Kuldīgas pašvaldību, mākslinieku rezidenču, 

dizaina projektu un radošo industriju centra 

attīstībā. 

3. Rīcības virziens: “Attīstīt Rīgu kā kultūras 

metropoli un sekmēt tās pozitīvo ietekmi” 

Latvijas Mākslas akadēmijai ir būtiska loma 

Rīgas kultūras metropoles statusa veicināšanā. 

Latvijas Mākslas akadēmijas ēka ir viens no 

skaistākajiem, publiski pieejamajiem 

jūgendstila objektiem, kurā vienlaikus tiek 

nodrošinātas mākslas un dizaina izstāžu un 

māksliniecisko projektu aktivitātes.  
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1.6. LMA izglītības programmu attīstības plāns 

Latvijas Mākslas akadēmijas izglītības programmu attīstības plāns tiek īstenots balstoties Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģijās un, jo īpaši, 

“Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plānā 2012.-2020. gadam” nosacītajos akadēmijas izglītības norišu attīstības principiem. 

Pilnveidojot Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmas, paralēli uzskaitītajiem LMA stratēģiskās attīstības mērķiem, īstenojot studiju 

procesu, tika identificēti aktualizēti sasniedzamie mērķi un uzdevumi studiju procesa pilnveidei.  

Ņemot vērā stratēģiskās attīstības mērķus, tika noteiktas sekojošas Studiju virziena Mākslas studiju programmu pilnveides iniciatīvas:  

 Nodarbinātības jautājumu, tai skaitā ņemot vērā visu darba ņēmēju, pašnodarbināto un darba devēju attiecību kopumu, ievērošana 

definējot studiju rezultātus un vadot studiju programmu kvalitāti 

 Sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana 

 Internacionalizācijas principu iegulšana visās studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskās aktivitātēs visos līmeņos 

 Pētniecībā un mākslinieciski radošās darbībā balstītas studijas 

 Studenta vajadzībās centrēta izglītība 

 Studiju rezultātu izmantošana kvalitātes vadības īstenošanā 

 Eiropas mobilitātes programmu paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas iespējas studentu un mācībspēku dalībai apmaiņas 

programmās, tai skaitā Erasmus +. 

 Eiropas mākslas augstskolu sadarbības tīkla dibināšana salīdzinošā novērtējuma projekta Ilgtermiņa sadarbības programmu izveide 

ar mākslas un tehnoloģiju augstskolām par moderno tehnoloģiju integrāciju mākslas un dizaina produktu izstrādē. 

 Pētniecības darba attīstība un paplašināšana Mākslas humānisma vērtību sekmēšanai plašākā sabiedrībā, tai skaitā ārpus Latvijas.  

Lai nodrošinātu minētos mērķus un definētās iniciatīvas, vienlaikus saglabājot akadēmisko demokrātiju, visu Latvijas Mākslas akadēmijas 

studiju programmu ietvaros īstenotās apakšnozares un specializācijas, regulāri identificē sekojošo uzdevumu klāstu un sniedz atskaites par 

šo uzdevumu īstenošanu: 

1. Izmaiņas apakšnozares īstenotajās studijās, tai skaitā: 
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1.1. studiju kursu aktualizāciju sasaistot ar darba tirgu un nozaru specifiku; 
1.2. karjeras iespēju uzlabošana; 
1.3. studenta centrētas izglītības pieejas ieviešana; 
1.4. akadēmiskā personāla atjaunotne; 
1.5. sasniedzamo studiju rezultātu definēšanu un kvalitātes kontroli; 
1.6. jaunu studiju kursu vai jauna satura esošajos kursos iekļaušana; 

1.7. jaunu studiju metožu izmantošana; 

1.8. pētnieciskās un radoši mākslinieciskās norises, jo īpaši tādas, kuros ir iestatīti studējošie. 

2. Sadarbība ar iesaistītajām pusēm, tai skaitā īstenotā sadarbība ar 
2.1. darba devējiem,  
2.2. sadarbība ar nozares pārstāvjiem, tai skaitā tos iesaistot satura izstrādē vai vērtēšanā; 
2.3. sadarbības partneriem un iesaistītajām pusēm studiju programmu izstrādē un pilnveidē, zinātnisko publikāciju sagatavošanā, 

radošo un māksliniecisku projektu īstenošanā; 
2.4. sadarbība ar tautsaimniecības vidi, sabiedrību, pašvaldībām; 
2.5. sekošana absolventu darba gaitām, identificējot, to kāda ir viņu nodarbinātība,  
2.6. absolventu aptaujas, iegūstot ziņas par to, kuros virzienos un kā atbilstoši viņu pašreizējai vai prognozējamai nodarbinātībai viņi 

ieteiktu papildināt vai modificēt studiju saturu; 
LMA studiju programmu attīstības plāns ir nesaraujamai un integrāli saistīts ar kopējo LMA stratēģisko attīstību un “Latvijas Mākslas 

akadēmijas stratēģiskās rīcības plānu 2012.-2020. gadam”. 

LMA studiju programmu attīstības plāns šobrīd būtiski neparedz palielināt studējošo skaitu. Ņemot vērā valsts budžeta ierobežoto apjomu, 

kā arī to, ka augstskolas finansējums joprojām nav sasniedzis pirms krīzes finansējumu, šobrīd netiek plānots palielināt studējošo skaitu. 

Vienlaikus tiek apsvērts izmantot citus attīstības instrumentus, tai skaitā, atbilstoši Dizaina nozares stratēģijā paustajam, izveidot dizaina 

tālākizglītības programmu, tiek pieņemts, ka šādā programmā līdz 2020. gadam izglītību varētu iegūt līdz 50 tālākizglītojamie.  

Ilgtspējīga cilvēkresursu pārvaldības plāna īstenošanai, nodrošinot mācībspēku un jauno speciālistu maiņu un saglabāšanu, kā arī sekmējot 

mācībspēku ar Dr. grādu īpatsvaru LMA, ir paredzēts sekmēt jauno speciālistu iekļaušanos akadēmisko mācību spēku skaitā un mācību 

spēku ar doktora zinātnisko grādu, jo īpaši, ar profesionālo mākslas doktora grādu iesaistīšanos akadēmiskajā personālā. 



45 
 

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās attīstības rīcības mērķi un iniciatīvas ir fiksētas “Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības 

plānā 2012.-2020. gadam”. 

 

 Programmas STUDENTU SASNIEGUMI STARPTAUTISKĀ ATZĪŠANA 3. IZCILĪBA PAKALPOJUMOS UN 

PROCESOS 

Iniciatīvas programmu, apakšnozaru un 

specializāciju  
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1. Akadēmiskā 

bakalaura 

augstākās 

izglītības 

programma 

„Māksla” 

Studiju rezultātu izmantošana kvalitātes 

vadības īstenošanā 

Regulārs studentu un citu pušu 

apmierinātības un studējošo vajadzību un 

interešu monitoringa process. 

Mācībspēku un darbinieku profesionālā 

pilnveide un izcilība, tai skaitā izmantojot  

dažādas mobilitātes iespējas (kā 

piemēram, dalība konferencēs, radošos 

projektos, pieredzes apmaiņas vizītēs,  

dažādās mākslas un dizaina norisēs), lai 

sekmētu docētāju savstarpējo apmaiņu 

starp LMA un ārvalstu sadarbības 

augstskolām. 

Stipendiju programmas izcilajiem LMA 

studentiem, lai sniegtu atbalstu studiju 

procesā un nodrošinātu dažāda veida 

mobilitātes iespējas (kā piemēram, dalība 

dažādās mākslas un dizaina norisēs, 

pieredzes apmaiņas vizītes,  studiju 

apmaiņas iespējas), kā arī sniegtu 

atzinības par izcilākajiem noslēguma 

darbiem. 

Sadarbības projekti ar valsts institūcijām, 

kultūras institūcijām, komersantiem un 

pašvaldībām un augstākas izglītības 

institūcijām Latvijā un ārvalstīs, stiprinot 

sadarbību noteiktu apakšnozaru produktu 

izstrādes projektos, retu prasmju un 

deficīta arodu apguvē. 

Augsta līmeņa lokālu studējošo aktivitāšu 

Ārvalstu studentu un mācībspēku piesaiste 

LMA, tai skaitā izmantojot Eiropas 

mobilitātes programmas. 

LMA mācībspēku, administrācijas un 

studentu angļu valodas prasmju pilnveide. 

Eiropas mobilitātes programmu 

paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas 

iespējas studentu un mācībspēku dalībai 

apmaiņas programmās. 

Daudzkultūru pieredzei draudzīga vide, 

infrastruktūra un procesi ārvalstu 

studentiem un mācībspēkiem. 

 

Fokusētas mākslas, dizaina un 

mākslas zinātnes studentu 

apmācības īstenošana, nodrošinot 

spēcīgu sasaisti ar darba tirgu. 

Ikgadēja studiju programmu satura 

atjaunināšana, sekojot darba tirgus 

prasībām un mākslas nozares 

tendencēm, kā arī integrējot 

sadarbību ar industrijas pārstāvjiem. 

LMA infrastruktūras un telpu 

turpmāka attīstība: sporta zāles 

pārbūve, telpu renovācija, jaunās 

piebūves būvniecības darbu 

noslēgšana, Kugas mājas attīstības 

īstenošana. 

LMA bibliotēkas vides un 

pakalpojumu modernizēšana, 

papildinot fondus, digitalizējot  

kopkatalogu un atjauninot 

bibliotēkas informācijas komunikāciju 

tehnoloģijas. 

Regulārs studentu, darbinieku un citu 

pušu apmierinātības monitoringa 

process. 

Nodarbinātības jautājumu, tai skaitā ņemot 

vērā visu darba ņēmēju, pašnodarbināto un 

darba devēju attiecību kopumu, ievērošana 

definējot studiju rezultātus un vadot studiju 

programmu kvalitāti 

Eiropas mobilitātes programmu 

paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas 

iespējas studentu un mācībspēku dalībai 

apmaiņas programmās, tai skaitā Erasmus +. 
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īstenošana katrā LMA studiju apakšnozarē 

(vismaz reizi gadā). 

 

 Akadēmiskā 

maģistra 

augstākās 

izglītības 

programma 

„Māksla” 

Studiju rezultātu izmantošana kvalitātes 

vadības īstenošanā 

Regulārs studentu un citu pušu 

apmierinātības un studējošo vajadzību un 

interešu monitoringa process. 

Mācībspēku un darbinieku profesionālā 

pilnveide un izcilība, tai skaitā izmantojot  

dažādas mobilitātes iespējas (kā 

piemēram, dalība konferencēs, radošos 

projektos, pieredzes apmaiņas vizītēs,  

dažādās mākslas un dizaina norisēs), lai 

sekmētu docētāju savstarpējo apmaiņu 

starp LMA un ārvalstu sadarbības 

augstskolām. 

Stipendiju programmas izcilajiem LMA 

studentiem, lai sniegtu atbalstu studiju 

procesā un nodrošinātu dažāda veida 

mobilitātes iespējas (kā piemēram, dalība 

dažādās mākslas un dizaina norisēs, 

Maģistra studiju programmas piedāvājuma 

izstrāde ārvalstu studentiem angļu valodā, 

paplašinot un izmantojot pieredzi, kura ir 

gūta Eramsus+ projektu īstenošanas laikā . 

Ilgtspējīgu un stratēģiskā partnerībā 

balstītu kopīgā maģistra vai grāda studiju 

programmu izstrāde. 

Ārvalstu studentu un mācībspēku piesaiste 

LMA, tai skaitā izmantojot Eiropas 

mobilitātes programmas. 

Multikulturāli draudzīga vide, 

infrastruktūra un procesi ārvalstu 

studentiem un mācībspēkiem. 

Eiropas mobilitātes programmu 

paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas 

iespējas studentu un mācībspēku dalībai 

Jaunu maģistra līmeņa studiju 

programmu vai specializācijas esošās 

apakšnozares ietvaros izveide 

mākslas kuratoru un radošo 

industriju speciālistu sagatavošanā 

atbilstoši nozares attīstības 

tendencēm un sadarbībā ar 

Ziemeļvalstu mākslas augstskolām. 

Fokusētas mākslas, dizaina un 

mākslas zinātnes studentu 

apmācības īstenošana, nodrošinot 

spēcīgu sasaisti ar darba tirgu. 

Mūžizglītības studiju pakalpojumu 

piedāvājuma attīstība sadarbībā ar 

maģistra studiju programmu. 

Ikgadēja studiju programmu satura 

atjaunināšana, sekojot darba tirgus 

prasībām un mākslas nozares 

tendencēm, kā arī integrējot 

Nodarbinātības jautājumu, tai skaitā ņemot 

vērā visu darba ņēmēju, pašnodarbināto un 

darba devēju attiecību kopumu, ievērošana 

definējot studiju rezultātus un vadot studiju 

programmu kvalitāti 

Sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana 

Internacionalizācijas principu iegulšana visās 

studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskās 

aktivitātēs visos līmeņos 

Pētniecībā un mākslinieciski radošās darbībā 

balstītas studijas 

Eiropas mobilitātes programmu 

paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas 

iespējas studentu un mācībspēku dalībai 

apmaiņas programmās, tai skaitā Erasmus +. 

Kvalitātes vadības sistēmas turpmāka un 
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pieredzes apmaiņas vizītes,  studiju 

apmaiņas iespējas), kā arī sniegtu 

atzinības par izcilākajiem noslēguma 

darbiem. 

Sadarbības projekti ar valsts institūcijām, 

kultūras institūcijām, komersantiem un 

pašvaldībām un augstākas izglītības 

institūcijām Latvijā un ārvalstīs, stiprinot 

sadarbību noteiktu apakšnozaru produktu 

izstrādes projektos, retu prasmju un 

deficīta arodu apguvē. 

Augsta līmeņa lokālu studējošo aktivitāšu 

īstenošana katrā LMA studiju apakšnozarē 

(vismaz reizi gadā). 

 

apmaiņas programmās. 

Līdzdalība Eiropas mākslas augstskolu 

sadarbības tīklu aktivitātēs un to 

izmantošana studiju procesā.. 

Pētniecības darba attīstība un 

paplašināšana Mākslas vērtību sekmēšanai 

plašākā sabiedrībā, tai skaitā ārpus Latvijas. 

Studējošo iesaiste pētniecības projektos ar 

starptautisku nozīmi. 

 

sadarbību ar industrijas pārstāvjiem. 

Kapitāla piesaistes un partnerību 

ilgtspējas nodrošināšanas 

struktūrvienības attīstība LMA, tai 

skaitā LMA uzņēmumu un 

komercializējamu risinājumu 

attīstībai (Institūcijas jaundibināto 

uzņēmumu skaits (spin-off 

uzņēmumi) – vismaz 3).  

LMA bibliotēkas vides un 

pakalpojumu modernizēšana, 

papildinot fondus, digitalizējot  

kopkatalogu un atjauninot 

bibliotēkas informācijas komunikāciju 

tehnoloģijas. 

LMA galerijas kontaktpunkta 

darbības īstenošana, kurā noritētu 

studentu, mācībspēku vai ārvalstu 

kolēģu darbu izstādes un 

prezentācijas. 

 

nepārtraukta attīstība, pretendējot uz EFQM 

kvalitātes un izcilības modeļa atzinību. 

Stratēģiskās attīstības nepārtraukts 

monitoringa process. 

Pozitīva un spēcīga LMA zīmola attīstības un 

mārketinga stratēģijas īstenošana Latvijā un 

ārvalstīs (t.sk. Mākslas humānisma idejas 

kontekstā), tai skaitā ikgadēju reklāmas 

bukletu un videomateriālu izstrāde vairākās 

valodās.  

Ilgtspējīga cilvēkresursu pārvaldības plāna 

īstenošana, nodrošinot mācībspēku un jauno 

speciālistu maiņu un saglabāšanu, kā arī 

sekmējot mācībspēku ar Dr. grādu īpatsvaru 

LMA. 

 

 Doktora 

augstākās 

izglītības 

programma

s „Māksla” 

Ārvalstu un vietējo nozaru profesionāļu 

vieslekcijas un iesaiste doktora studiju 

programmu īstenošanā. 

Studiju rezultātu izmantošana kvalitātes 

vadības pilnveidē. 

Regulārs studentu un citu pušu 

apmierinātības un studējošo vajadzību un 

Ārvalstu studentu un mācībspēku piesaiste 

LMA. 

Eiropas mobilitātes programmu 

paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas 

iespējas doktora studiju programmas 

studentu un mācībspēku dalībai apmaiņas 

programmās. 

Eiropas mākslas augstskolu sadarbības tīkla 

Fokusētas doktorantu apmācības 

īstenošana, nodrošinot spēcīgu 

sasaisti ar darba tirgu un 

starptautiskām pētniecības 

tendencēm. 

Mūžizglītības studiju pakalpojumu 

piedāvājuma attīstība. 

Ikgadēja studiju programmu satura 

Nodarbinātības jautājumu, tai skaitā ņemot 

vērā visu darba ņēmēju, pašnodarbināto un 

darba devēju attiecību kopumu, ievērošana 

definējot studiju rezultātus un vadot studiju 

programmu kvalitāti 

Sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana 

Internacionalizācijas principu iegulšana visās 

studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskās 
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interešu monitoringa process. 

Doktorantu zinātniskās pilnveides un 

mobilitātes atbalsts izmantojot snieguma 

finansējuma līdzekļus. 

Starptautiska studentu 3.studiju ciklā 

sadarbības modeļu veicināšana  – jauno 

mākslinieku un dizaineru sasniegumu 

balvas iedibināšana. 

Sadarbības projekti ar valsts institūcijām, 

kultūras institūcijām, komersantiem un 

pašvaldībām un augstākas izglītības 

institūcijām Latvijā un ārvalstīs, stiprinot 

sadarbību noteiktu apakšnozaru produktu 

izstrādes projektos, retu prasmju un 

deficīta arodu apguvē. 

 

dibināšana salīdzinošā novērtējuma 

projekta īstenošanai. 

Pētniecības darba attīstība un 

paplašināšana Mākslas humānisma vērtību 

sekmēšanai plašākā sabiedrībā, tai skaitā 

ārpus Latvijas.  

Augsta līmeņa reprezentatīvu ārvalstu 

aktivitāšu īstenošana katrā LMA studiju 

apakšnozarē (vismaz reizi gadā). 

Esošo mākslas vēstures pētījumu un 

mākslas zinātnes monogrāfiju publicēšana 

vienotā izdevumu krājumā, iesaistot 

doktorantūras studējošos un jaunos 

zinātniekus pētniecības procesā. 

atjaunināšana, sekojot darba tirgus 

prasībām un mākslas nozares 

tendencēm, kā arī integrējot 

sadarbību ar industrijas pārstāvjiem. 

LMA bibliotēkas vides un 

pakalpojumu modernizēšana, 

papildinot fondus, digitalizējot  

kopkatalogu un atjauninot 

bibliotēkas informācijas komunikāciju 

tehnoloģijas. 

Informācijas centra arhīva materiālu 

digitalizācija. 

 

aktivitātēs visos līmeņos 

Pētniecībā un mākslinieciski radošās darbībā 

balstītas studijas 

Kvalitātes vadības sistēmas turpmāka un 

nepārtraukta attīstība, pretendējot uz EFQM 

kvalitātes un izcilības modeļa atzinību. 

Stratēģiskās attīstības nepārtraukts 

monitoringa process. 

Pozitīva un spēcīga LMA zīmola attīstības un 

mārketinga stratēģijas īstenošana Latvijā un 

ārvalstīs (t.sk. Mākslas humānisma idejas 

kontekstā), tai skaitā ikgadēju reklāmas 

bukletu un videomateriālu izstrāde vairākās 

valodās.  

Ilgtspējīga cilvēkresursu pārvaldības plāna 

īstenošana, nodrošinot mācībspēku un jauno 

speciālistu maiņu un saglabāšanu, kā arī 

sekmējot mācībspēku ar Dr. grādu īpatsvaru 

LMA. 

 Paredzamā 

profesionālā 

/ mākslas 

doktora 

studiju 

programma 

Ārvalstu un vietējo nozaru profesionāļu 

vieslekcijas un iesaiste doktora studiju 

programmu īstenošanā. 

Doktorantu zinātniskās pilnveides un 

mobilitātes atbalsts izmantojot snieguma 

finansējuma līdzekļus. 

Starptautiska studentu 3.studiju ciklā 

sadarbības modeļu veicināšana  – jauno 

Ilgtspējīgu un stratēģiskā partnerībā 

balstītu kopīgā grāda studiju programmu 

izstrāde. 

Ārvalstu studentu un mācībspēku piesaiste 

LMA. 

Eiropas mobilitātes programmu 

paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas 

iespējas studentu un mācībspēku dalībai 

Fokusētas doktorantu apmācības 

īstenošana, nodrošinot spēcīgu 

sasaisti ar darba tirgu un 

starptautiskām pētniecības 

tendencēm. 

Mūžizglītības studiju pakalpojumu 

piedāvājuma attīstība. 

Ikgadēja studiju programmu satura 

Nodarbinātības jautājumu, tai skaitā ņemot 

vērā visu darba ņēmēju, pašnodarbināto un 

darba devēju attiecību kopumu, ievērošana 

definējot studiju rezultātus un vadot studiju 

programmu kvalitāti 

Sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana 

Internacionalizācijas principu iegulšana visās 

studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskās 
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mākslinieku un dizaineru sasniegumu 

balvas iedibināšana. 

Sadarbības projekti ar valsts institūcijām, 

kultūras institūcijām, komersantiem un 

pašvaldībām un augstākas izglītības 

institūcijām Latvijā un ārvalstīs, stiprinot 

sadarbību noteiktu apakšnozaru produktu 

izstrādes projektos, retu prasmju un 

deficīta arodu apguvē. 

LMA absolventu asociācijas dibināšana un 

cieša sadarbība studentu sasniegumu 

sekmēšanā, īstenojot radošo industriju 

pārstāvju, mākslinieku, viedokļu līderu 

meistarklašu (radošo darbnīcu, nodarbību, 

vieslekciju) programmu. 

 

 

apmaiņas programmās. 

Eiropas mākslas augstskolu sadarbības tīkla 

dibināšana salīdzinošā novērtējuma 

projekta īstenošanai. 

Pētniecības darba attīstība un 

paplašināšana Mākslas akadēmijas vērtību 

sekmēšanai plašākā sabiedrībā, tai skaitā 

ārpus Latvijas.  

Augsta līmeņa reprezentatīvu ārvalstu 

aktivitāšu īstenošana (vismaz reizi gadā). 

 

atjaunināšana, sekojot darba tirgus 

prasībām un mākslas nozares 

tendencēm, kā arī integrējot 

sadarbību ar industrijas pārstāvjiem. 

Kapitāla piesaistes un partnerību 

ilgtspējas nodrošināšanas 

struktūrvienības attīstība LMA, tai 

skaitā LMA uzņēmumu un 

komercializējamu risinājumu 

attīstībai (Institūcijas jaundibināto 

uzņēmumu skaits (spin-off 

uzņēmumi) – vismaz 3).  

LMA infrastruktūras un telpu 

turpmāka attīstība: sporta zāles 

pārbūve, telpu renovācija, jaunās 

piebūves būvniecības darbu 

noslēgšana, Kugas mājas attīstības 

īstenošana. 

LMA galerijas kontaktpunkta 

darbības īstenošana, kurā noritētu 

studentu, mācībspēku vai ārvalstu 

kolēģu darbu izstādes un 

prezentācijas. 

 

aktivitātēs visos līmeņos 

Pētniecībā un mākslinieciski radošās darbībā 

balstītas studijas 

Līdzdalība Eiropas mākslas augstskolu 

sadarbības tīklos īstenojot 3.studiju ciklu 

mākslās un dizainā un sekmējot pētniecībā 

balstīto radoši māksliniecisko darbu.  

Kvalitātes vadības sistēmas turpmāka un 

nepārtraukta attīstība, pretendējot uz EFQM 

kvalitātes un izcilības modeļa atzinību. 

Stratēģiskās attīstības nepārtraukts 

monitoringa process. 

Pozitīva un spēcīga LMA zīmola attīstības un 

mārketinga stratēģijas īstenošana Latvijā un 

ārvalstīs (t.sk. Mākslas humānisma idejas 

kontekstā), tai skaitā ikgadēju reklāmas 

bukletu un videomateriālu izstrāde vairākās 

valodās.  

Ilgtspējīga cilvēkresursu pārvaldības plāna 

īstenošana, nodrošinot mācībspēku un jauno 

speciālistu maiņu un saglabāšanu, kā arī 

sekmējot mācībspēku ar Dr. grādu īpatsvaru 

LMA. 
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1.7. LMA zinātnes un pētniecības attīstības plāns 

Latvijas Mākslas akadēmijas zinātnes un pētniecības attīstības plāns tiek īstenoti vairākos virzienos.  

1. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 

attīstība nosakot vidēja termiņa mērķus 

Struktūrvienības Termiņš Sasniedzamie rezultāti (ja 

attiecināms) 

1.1. Realizēt projektu “Latvijas mākslas vēsture Latvijas valsts 

simtgadei. III kārta,” izstrādājot tekstus un ilustratīvo 

materiālu 1. un 3.  sējumiem, kas aptver Latvijas mākslu 

attīstību Akmens, bronzas un dzelzs laikmetā (8500 pr. Kr. – 

800), Viduslaikos (800 – 1561), klasicisma un romantisma 

(1780-1840). historisma un akadēmiskā reālisma (1840–1890) 

periodos; tekstu un ilustratīvo materiālu sagatavojot 2016. 

gadā.  

ilgtermiņa mērķis: realizēt visu 7 sējumu projektu “Latvijas 

mākslas vēsture Latvijas valsts simtgadei,” izstrādājot un 

izdodot II sējumu 

 

LMA MVI 2018. un 

2020. 

 

1.2. ilgtermiņa mērķis: realizēt visu 7 sējumu projektu “Latvijas 

mākslas vēsture Latvijas valsts simtgadei,” izstrādājot un 

izdodot II sējumu 

LMA MVI 2026.  

1.3. “Klasisko elementu periods. 1561–1680, Baroka un rokoko 

periods. 1680–1780”; VI sējumu “Divu pirmo okupāciju 

posms. 1940–1945, Socreālisma un diasporas mākslas 

periods. 1945–1985”; VII sējumu “Vēlīna modernisma un 

postmodernisma posms. 1985–2015”. Paralēli izdot visus 

sējumus angļu valodā. 

LMA MVI 2022. un 

2024. un 

2026. 

 

1.4. Turpināt projekta Latvijas mākslas vēsture internetā attīstību: LMA MVI 2020.  
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vidējā termiņa mērķis - izveidot arheoloģiskā un viduslaiku 

perioda, klasicisma un romantisma perioda, 20. gs. pirmās 

puses Latvijas mākslas periodu šķirkļus un iekļaut tos kopējā 

projekta interneta vietnē; ilgtermiņa mērķis – izvērst projektu 

visu periodu ietvaros, izveidojot pilnvērtīgu un tai pat laikā 

atvērtu  Latvijas mākslas vēsturi interneta versiju latviešu un 

angļu valodā. 

1.5. Turpināt īstenot projektu Valsts pētījumu programmas 

“Letonika” (2016–2017) 5. projektu “Latvijas arhitektūras un 

mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija”. 

LMA MVI 2017.  

1.6. Realizēt starptautisko pētniecisko projektu “Viduslaiku 

būvmāksla Livonijā (Latvija, Igaunija)” sadarbībā ar vācu un 

igauņu pētniekiem (no Maincas, Gdaņskas, Berlīnes, 

Marburgas, Tartu, Rīgas). 2016-2020. 

LMA MVI 2016. – 

2020. 

 

1.7. Veikt starptautiskās sadarbības pasākumus pētnieciskā 

mobilitātes un starptautisko zinātnisko konferenču jomā, 

realizējot projektus , kas iekļausies programmas “Apvārsnis 

20” 1.1.1.5. pasākumā “Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem pētniecībā un inovācijās”. 

LMA MVI Līdz 

2020. 

Plānoto projekta pieteikumu 

skaits Apvārsnis 2020 vai 

8.ietvara projektiem, kuri tiktu 

novērtēti virs kvalitātes sliekšņa 

– vismaz 2, piesaistītais 

finansējums vismaz 1000 EUR, 

tai skaitā ESF projektu ietvaros 

vismaz 9450 EUR 

1.8. pētījumu virzienu attīstība ņemot vērā tehnoloģiju un 

inovāciju attīstību Latvijā un Eiropā, pasaulē: a) attēlu datu 

bāzes un atributīvās informācijas uzkrāšana un tehnoloģiska 

pilnveide, b) mākslas darbu un arhitektūras pieminekļu 

digitālā fotofiksācija, izmantojot jaunākās pieejamās 

LMA MVI Līdz 

2020. 
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tehnoloģijas, c) zinātniski pamatota Latvijas pilsētu 

pieminekļu topogrāfiskā kartēšana un digitālā konstruēšana.  

1.9. prioritātes mērķu sasniegšanai: esošas, kritiski pārbaudītas  un 

pētījumos jauniegūtās informācijas (konkrēti dati, 

vispārinošas atziņas) mērķtiecīga saskaņošana atbilstoši 

projekta  vidēja un ilgtermiņa mērķiem, jauno pētnieku 

piesaistīšana akadēmiskai pētniecībai koordinējot piesaisti ar 

LMA  mācību procesiem. 

LMA MVI regulāri  

1.10. veicamie uzdevumi (darbības programmas): a) uzkrāto 

materiālu apguve un interpretācija, b) jaunie pētījumu 

projekta ietvaros, c) tehnoloģiskais nodrošinājums. 

LMA MVI regulāri  

1.11. katrā darbības programmā sasniedzamie rezultāti: a) uzkrāto 

materiālu kritika un informācijas pārbaude ļaus atlasīt 

drošākos un argumentētākos secinājumus, b) visu materiālu 

un avotu pētījumi ļaus precizēt, apstiprināt vai dekonstruēt 

līdzšinējos pieņēmumus, kā arī rast jaunus faktus un atziņas, 

c) jaunā tehnoloģija ļaus fiksēt un izplatīt iegūto informāciju 

un ilustratīvos materiālus, d) tiks publicēti zinātniskie raksti, 

kas indeksēti starptautiskās datu bāzēs. 

LMA MVI regulāri  

1.12. nepieciešamais finansiālais un materiāli tehniskais 

nodrošinājums, finanšu avoti, aptuvenais investīciju apjoms: 

saglabāt un paplašināt jau esošo infrastruktūru un tehnisko 

nodrošinājumu, secīgi ieviest jaunākas nepieciešamās 

tehnoloģijas.  Finanšu avoti: valsts bāzes finansējums, valsts 

pētījumu programmas, Valsts Kultūrkapitāla fonda u.c. fondu 

atbalsta līdzekļi, starptautiskā projekta īstenotāju piesaistītie 

līdzekļi. Privātais sponsorējums. Aptuvenais nepieciešamais 

LMA un LMA 

MVI 

patstāvīgi  
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investīciju apjoms – 150 000 EUR gadā.  

1.13. Zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A 

vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu 

krājumos (skaits), t.sk.: 

LMA un LMA 

MVI 

2020 Vismaz 7  

1.14. Koppublikācijas, kas izstrādātas sadarbībā ar komercsektoru LMA un LMA 

MVI 

2020 Vismaz 3  

1.15. Zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos, kuru citēšanas 

indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas 

indeksa (skaits), t.sk.: koppublikācijas, kas izstrādātas 

sadarbībā ar komercsektoru 

   

2. Latvijas Mākslas akadēmijas pētniecības infrastruktūras 

reorganizācija 

   

2.1. Izveidota darba grupa Latvijas Mākslas akadēmijas pētniecības 

infrastruktūras reorganizācijai, integrējot Latvijas Mākslas 

akadēmijas Informācijas centru un pētniecības 

struktūrvienības 

LMA un LMA 

MVI. LMA IC, 

LMA MZN 

Līdz 

2018. 

Reorganizācijas rezultātā ir 

plānots nodrošināt pētniekus un 

vadošos pētniekus vismaz 8 PLE, 

turklāt piesaistot jaunos, nesen 

zinātniskos grādus ieguvušos 

pētniekus, apmērā, kā arī 

zinātnes tehnisko personālu 1 

PLE un zinātni apkalpojošo 

personālu 1 PLE  

3. Latvijas Mākslas akadēmijas, mākslas un dizaina sociāli 

ekonomiskās ietekmes izpēte 

   

3.1. Tiek izveidota pētniecības grupa un tiek īstenots pētniecisks 

Latvijas Mākslas akadēmijas sociāli ekonomiskās ietekmes, 

vizuālās mākslas un dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes un 

nodarbinātības izpētei, izpēte tiek īstenota sadarbībā ar 

LMA, LMA 

Doktorantūra 

Līdz 

2019. 
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kultūras un radošo industriju pētniecību, līdzdarbojoties 

kopējās platformas izveidē. 

4. Dizaina un radošo industriju pētniecības attīstība    

4.1. Tiek attīstīta dizaina pētniecība, tai skaitā piedaloties 

programmā „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 

Eiropas Savienības struktūrfondi 2014.-2020. gadam.  

LMA, LMA 

Doktorantūra, 

tai skaitā jaunās 

mākslas doktora 

studiju 

programmas 

attīstība 

Līdz. 

2020. 

Plānotais atbalstu saņemošo 

pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalstā – vismaz 1 

4.2. Institūcijas sadarbības partneru - komersantu skaits 

pētniecības jomā, t.sk.: ārvalstīs reģistrēti komersanti 

LMA, LMA 

Doktorantūra, 

tai skaitā jaunās 

mākslas doktora 

studiju 

programmas 

attīstība 

 5(3) 

4.3. Uzņēmējdarbības sektora finansējums 

 

LMA, LMA 

Doktorantūra, 

tai skaitā jaunās 

mākslas doktora 

studiju 

programmas 

attīstība 

 2000 EUR 

4.4. Zināšanu un tehnoloģiju pārneses komercializācijas rezultātā 

iegūtais finansējums 

LMA, LMA 

Doktorantūra, 

tai skaitā jaunās 

 2000 EUR 
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mākslas doktora 

studiju 

programmas 

attīstība 

 Institūcijas jaundibināto uzņēmumu skaits (spin-off 

uzņēmumi) 

LMA, LMA TPK, 

Riga Makerspace 

2020 Vismaz 3 

5. Pētniecības un radošās darbības sasaiste    

 Līdz ar attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanu, tiek uzsākts 

īstenot praksē balstītu pētniecību trešā studiju cikla ietvaros, 

līdz tam attīstīt akadēmiskā personāla kapacitāti īstenot un 

vadīt pētniecībā balstītu radošo darbu, tai skaitā konsultējot 

un vadot darbus LMA Maģistra studiju programmā 

LMA, LMA 

Doktorantūra, 

LMA 

Maģistrantūra 

regulāri  

6. Pētījumu rezultātu internacionalizācija    

6.1. Veicināt pētnieku, tai skaitā doktorantu un maģistrantu, 

iesaisti starptautiskos pētnieciskos projektos, piedalīšanos 

starptautiskās konferencēs un publicēšanos starptautiskos 

izdevumos, tai skaitā starptautiski citējamos izdevumos. 

LMA, LMA MVI, 

LMA 

Doktorantūra, 

LMA 

Maģistrantūra 

regulāri  

6.2. LMA MVI izdevumu iekļaušana starptautiski citējamās datu 

bāzēs 

LMA MVI Līdz 

2020. 
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2.1. LMA pārvaldības attīstības plāns 

LMA pārvaldība nodrošina Augstskolu likumā un LMA Satversmē noteiktā augstskolas pārvaldes 

modeļa īstenošanu, augstskolas akadēmisko demokrātiju un augstskolas pārvaldību, kuras 

mērķis ir iesaistīt augstskolas studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu augstskolas 

stratēģisko mērķu īstenošanā un studiju programmu modernizācijā. 

LMA pārvaldības attīstība paredz studiju programmu modernizāciju, ietverot sadarbību ar 

nozaru padomēm, LMA internacionalizāciju un eksporta potenciāla novērtējumu, LMA 

personāla attīstības plānu un atalgojuma politiku, LMA kvalitātes vadības un akadēmiskās 

integritātes un ētikas nodrošināšanu. 

2.2. LMA programmu satura modernizācijas plāns, kas ietver 

sadarbību ar nozaru padomēm 

Plānojot LMA programmu satura modernizāciju tiek ņemti vērā prognozējamie Latvijas kultūras 

un darba tirgus attīstības modeļi un sadarbība ar attiecīgās nozares reprezentējošām un 

iesaistītās puses (stake holders) pārstāvošam institūcijām. Uzskatot, ka visvēlamākais Latvijas 

kultūras un radošo industriju attīstības modelis būtu Inovāciju modelis, īstenojot LMA 

programmu satura modernizāciju, tiek pielietota vairākkomponenšu pieeja, kuras pamatā ir 

Trīskāršās spirāles koncepcija, kura tiek adaptēta no Latvijas augstākās izglītības un augstskolu 

attīstības koncepcijas, un kuru raksturo LMA sadarbību ar nozares pārstāvošajām organizācijām, 

elastīgi modelējot un modernizējot īstenoto programmu saturu. 

2.2.1. LMA ceļā uz Trīskāršo (Daudzkāršo) spirāli  

Ņemot vērā to, ka „izglītības, pētniecības un inovācijas veidotā Zināšanu trīsstūra stiprināšana ir 

viens no pamatnosacījumiem, lai augstākā izglītība varētu sniegt ieguldījumu nodarbinātībā un 

izaugsmē, pārvaldības un finanšu struktūru reformās un vairot savu starptautisko atraktivitāti” 

(Eiropas Padome, 2011), kā arī apzinoties definēto mērķi - tādas AI sistēmas izveide, kura, 

balstoties publiskās, privātās un akadēmiskās vides sadarbībā, nodrošinātu Latvijas valsts, 

tautsaimniecības un augstākās izglītības sistēmas konkurētspējīgu attīstību Eiropas kopējā telpā, 

Zināšanu trīsstūra lomas aktualizācija un tādas AI un valsts un tautsaimniecības mijiedarbes 

ietvaru izveide, kas sekmētu jaunu zināšanu un LMA gadījumā, radoši māksliniecisko veikumu 

un netehnoloģisko inovāciju radīšanu un pārnesi, ir jāuzskata par vienu no galvenajiem LMA 

programmu modernizācija uzdevumiem, kura īstenošanas kontekstā ir jāvērtē visi pārējie LMA 

modernizācijas uzdevumi.  

Nepieciešamība stiprināt AI saikni starp izglītību, pētniecību un jauninājumu politiku, atbalstot 

tās inovatīvu mijiedarbi ar visām sabiedrības dzīves jomām, tai skaitā arī inovatīvu 
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uzņēmējdarbību, sekmējot pētniecisko izcilību un netehnoloģisko inovāciju pārnesi 

tautsaimniecībā, nosaka nepieciešamību pārskatīt līdzšinējos pieņēmumus par augstākās 

izglītības un pētniecības savstarpējām attiecībām, atzīstot, ka visas un visu līmeņu augstākās 

izglītības studijas ir tieši pētniecībā balstītas, variējot dažādus studiju un pētniecības attiecību 

modeļus: tai skaitā variējot uzsvaru uz pētniecības saturu, pētniecības procesu un problēmām.  

Zināšanu trīsstūra koncepcijas iekļaušanu Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentos, 

apliecina to, ka priekšstati par AI misiju maiņu mūsdienu sabiedrībā ir vispārpieņemti. Ja līdz 19. 

gadsimtam AI tradicionāli tika saistītas ar to Pirmo misiju – mācīšanu, respektīvi, zināšanu 

uzkrāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, tad līdz ar 19. gadsimta industriālo revolūciju 

var runāt par Pirmo akadēmisko revolūciju, proti, pāreju no Pirmās AI misijas uz Otro AI misiju – 

pētniecību, proti, jaunu zināšanu izstrādāšanu. Savukārt pāreja no industriālās sabiedrības uz 

post-industriālo un arī neo-industriālo sabiedrību ir noteikusi jaunu akadēmisko revolūciju un 

jaunu AI misiju – AI tiešu iesaisti sociāli ekonomiskajā attīstībā (Etzkowitz, The Triple Helix: 

University-Industry-Government Innovation in Action, 2008). Šo revolucionāro pārmaiņu un 

misiju maiņas apzināšanās nosaka noteiktas konsekvences ne vien LMA lomu jomā, kas 

atspoguļojas tās stratēģiju izstrādē un darbības veidu maiņā, bet arī visas sabiedrības un LMA 

mijiedarbībā. Jaunā LMA misija nosaka nepieciešamību ne vien stimulēt Zināšanu trīsstūra 

iedzīvināšanu, sekmējot mācīšanas, pētniecības un inovāciju savstarpējo sasaisti, bet arī 

nepieciešamību veidot tādu zināšanu un inovāciju infrastruktūru, kura varētu nodrošināt šo 

sasaisti un zināšanu pārnesi ekonomikā. Šādu infrastruktūru ir iespējams definēt, izmantojot 

Trīskāršās spirāles (Triple Helix) (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995, Nr. 1) modeli, kurš ļauj aprakstīt 

trīs galveno inovāciju politikas īstenošanā iesaistīto pušu – akadēmiskās vides (ar to saprotot 

vienoto augstākās izglītības un pētniecības telpu), industrijas (ar to saprotot visas 

uzņēmējdarbības formas) un valsts (ar to saprotot visus publiskās pārvaldes līmeņus) – 

savstarpējās attiecības. 

Trīskāršās spirāles koncepcijas priekšrocība slēpjas ne vien iespējā definēt un analizēt trīs 

inovāciju veicinošo faktoru mijiedarbes modeli, bet arī, nepieciešamības gadījumā, papildināt šo 

modeli ar citiem būtiskiem faktoriem, veidojot attiecīgi Četrkāršās un Daudzkāršās spirāles 

modeļus. 

Diskusijās par iespējamu Daudzkāršās spirāles veidošanu ir iezīmēta iespēja identificēt ceturto 

spirāli veidojot nevis tikai kā „publiku, sabiedrību”, bet kā „mēdijos un kultūrā balstītu publiku, 

kā arī pilsonisko sabiedrību" (Campbell & Carayannis, 2012). Ieviešot ceturtajā spirālē medijos 

un kultūrā balstītas sabiedrības dimensiju, tiek uzsvērta nepieciešamība plašāk apzināties 

zināšanu radīšanas un inovāciju īstenošanas sistēmas integrēšanu sabiedrībā, kuru veido plašs 

mēdiju un kultūras konteksts. Šāda interpretācija ļauj saistīt Trīskāršās spirāles konceptu ar to, 

ka attīstītā zināšanu sabiedrībā, zināšanas caurvij visas sabiedrības dzīves jomas un zināšanu un 

inovāciju sabiedrību nav iespējams sasniegt neņemot vērā „kultūru un inovāciju kultūru, 

kultūras zināšanas un zināšanu kultūru, vērtības un dzīves stilus, multikulturālismu, multikultūru 
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un kreativitāti, medijus, mākslu un mākslu universitātes, un daudzlīmeņu inovāciju sistēmas 

(lokālas, nacionālas, globālas) ar zinātņu universitātēm, bet arī ar mākslu universitātēm” 

(Campbell & Carayannis, 2012). Dažādie un heterogēnie kultūras aspekti veido būtiskus faktorus 

ar kuriem ir jārēķinās veidojot tādu kultūras vidi, lai radītu un producētu jaunas zināšanas un 

jaunas inovācijas – „zināšanu radīšanas radošumu” (Campbell & Carayannis, 2012).  

Ceturtās spirāles izskaidrojošais potenciāls tādējādi tika identificēts iespējā uzsvērt to, ka 

noteikta „inovāciju kultūra”, kuru veido kultūra un vērtības un „sabiedriskā realitāte”, kuru 

konstruē un komunicē mēdiji, ir ne vien nacionālo un pārnacionālo inovāciju sistēmu, bet arī 

zināšanās balstītas sabiedrības veidošanas pamats. Šādā skatījumā īpašu nozīmi iegūst 

radošums un radošās industrijas, kuras ir atzīstamas par ekonomikas (industrijas) daļu, 

vienlaikus uzsverot, to, ka zināšanu ekonomikai, ir jābūt zināšanu, radošai un inovatīvai 

ekonomikai vienlaikus. Tas ļauj pievērst īpašu uzmanību daudzlīmeņu inovāciju sistēmām, kuras 

rodas un veidojas kā augstskolu pētniecisko aktivitāšu rezultāts, vienlaikus uzsverot arī mākslas 

un mākslas augstskolu nozīmi, minot, ka „zinātne ir zināšanu manifestācija, bet arī mākslas, 

kaut arī mazākā mērā, ir saprotamas, kā zināšanu manifestācija” (Campbell & Carayannis, 

2012). Šāda pieeja ne vien akcentēja zinātnisko pētījumu būtisko nozīmi augstākajā izglītībā, bet 

arī aktualizēja māksliniecisko pētījumu lomu un nozīmi, identificējot „mākslinieciskos pētījumus, 

kā jaunu mākslas radīšanas un mākslas prakses formu, iespējams, jaunu zināšanu radīšanas 

formu” (Campbell & Carayannis, 2012). Tādējādi daudzlīmeņu inovāciju sistēmas ir iespējams 

identificēt, kā tādas, kuru ietvaros, mākslinieciskie pētījumi, pētījumi mākslā un mākslas 

augstskolās, veido pamatu hibrīdām, pluralizētām un heterogēnām kombinācijām ar zinātnes 

universitātēm un zinātniskajiem pētījumiem, sekmējot jaunu zināšanu radīšanas un jaunu 

inovāciju kreativitāti. (Campbell & Carayannis, 2012). Zināšanu kultūras nozīme ir tikusi 

akcentēta arī aplūkojot viena atsevišķa industrijas segmenta, radošo industriju, inovāciju 

infrastruktūras veidošanu, uzsverot, ka radošo klasteru veiksme ir vienlīdz atkarīga no „mīkstās 

infrastruktūras” (tīklojuma, zināšanu, cilvēkkapitāla utt.) un „cietās infrastruktūras”. Turklāt tieši 

augstskolas jaunajā radošo industriju tīklojumā ir parādījušās kā nozīmīgs pārmaiņu spēks, kas 

stimulē augstās un digitālās tehnoloģijas un kalpo par intelektuālā kapitāla pamatu 

uzņēmējdarbības veidošanai. Šāda pieeja demonstrē tiešu radošās ekonomikas un 

uzņēmējdarbības universitāšu sasaisti (Colapinto & Porlezza, 2012) (Latvijas augstākās izglītības 

un augstskolu attīstības koncepcija). 

2.2.2. Sadarbība ar nozaru padomēm 

Īstenojot minēto pieeju, proti, tādas inovāciju sistēmas izveidi, kurā notiek aktīva mijiedarbība 

starp akadēmiskās vides (ar to saprotot vienoto augstākās izglītības un pētniecības telpu), 

industrijas (ar to saprotot visas uzņēmējdarbības formas) un valsts (ar to saprotot visus 

publiskās pārvaldes līmeņus) – savstarpējās attiecības, LMA aktīvi iesaistās nozaru konsultatīvo 

padomju darbā, identificējot nozaru stratēģijās ar augstāko izglītību saistītots jautājumus un 

veidojot programmu modernizāciju, ņemot vērā šos jautājumus. Šobrīd nozaru padomju 
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izveidotās stratēģijas ir dažādos attīstības līmeņos, un tajās ir iezīmēti dažādi uzdevumi studiju 

programmu modernizācijai.  

Vizuālās mākslas padomes izstrādātajā Vizuālās mākslas nozares stratēģijā 2014. – 2020. gadam 

identificējot vizuālās mākslas situāciju augstākajā izglītībā ir konstatēts, ka “vēsturiski galvenais 

un nozīmīgākais vizuālās mākslas augstākās izglītības centrs ir 1919. gadā dibinātā Latvijas 

Mākslas akadēmija. Latvijas Mākslas akadēmijā tiek īstenotas bakalaura, maģistra un doktora 

augstākās izglītības programmas. Ar vizuālās mākslas nozari tieši ir saistāmas studijas 

glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, tēlniecības, stikla mākslas, keramikas, restaurācijas un 

vizuāli plastiskās mākslas teorijas un vēstures apakšnozarēs. Ņemot vērā Latvijas vizuālās 

mākslas jomas specifiku, būtiska saiste veidojas arī ar studijām audio vizuālo mediju, jo īpaši 

vizuālās komunikācijas un KAS (kustība, attēls, skaņa) apakšnozarē un dizaina nozarē, vides 

mākslas apakšnozarē. Līdz ar augstāko izglītību, Latvijas Mākslas akadēmija īsteno Latvijas 

vizuālās mākslas norišu apkopošanu, analīzi un pētniecību. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 

vēstures institūts ir Latvijas vienīgā vizuālās mākslas vēstures pētniecības institūcija, kura ir 

reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā un kuras pētnieciskās kvalitātes tiek regulāri validētas 

starptautiskās ekspertīzēs. Līdz ar studiju un pētniecības darbu, Latvijas Mākslas akadēmija 

īsteno arī būtisku lomu pārnesot radošumu, īstenojot jauno mākslinieku radošo inkubāciju un 

īstenojot nacionālas un starptautiskas nozīmes mākslinieciskos projektus.” 

Kā būtiskākā problēma augstākās izglītības līmenī, tiek minēts tas, “ka Latvijā spēkā esošais 

normatīvais regulējums nepieļauj mākslas un dizaina praksē balstītas trešā līmeņa, proti, 

doktora līmeņa studijas, būtiski ierobežojot māksliniecisko pētījumu, tai skaitā mākslas praksē 

balstītu pētījumu un pētniecībā balstītas mākslas prakses lomu.” 

Identificējot paveicamo 4. Vizuālā māksla un izglītībā, ņemot vērā stratēģisko mērķi: Radīt 

apstākļus vizuālās mākslas pilnvērtīgai apguvei, veicinot izglītības pieejamību visā Latvijā visos 

izglītības līmeņos, veicinot izpratni par nozari un nodrošinātu lielāku tās popularitāti un 

patēriņu. Rīcības virziena “4.1. Vidējās speciālās un augstākās vizuālās mākslas izglītības 

kapacitātes stiprināšana”, aktivitātes “4.1. Studiju kvalitātes uzlabošana Latvijas Mākslas 

akadēmijā” ietvaros ir paredzētas sekojošas aktivitātes “4.1.1.1.Piesaistīt ārvalstu vieslektorus, 

4.1.1.2. Vizuālās mākslas menedžeru un kuratoru sagatavošana, 4.1.1.3. Modernizētas studiju 

vides nodrošinājums vizuālajā mākslā. 4.1.1.5. Tādu izmaiņu sekmēšana normatīvajos aktos, kas 

nodrošina pētniecībā balstītu trešo studiju ciklu mākslā un dizainā īstenošanu.”  

Dizaina padomes izstrādātajā stratēģijā Latvijas dizaina stratēģija 2020 dizaina izglītības 

jautājumi ir aplūkoti 1.virziena “Latvijas dizaina kvalitātes un atpazīstamības celšana” ietvaros, 

nosakot uzdevu “1.1. Dizaina izglītības sistēmas pilnveide un ar to saistītos apakšuzdevumus 

1.1.1. Dizaina izglītības programmu kartēšana visu līmeņu studiju programmās un dizaina satura 

iekļaušana dažādās izglītības programmās. 1.1.2. Doktora studiju programmas dizainā izveide. 
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1.1.3. Starptautiski konkurētspējīgu Latvijas dizaina izglītības programmu nodrošināšana visos 

studiju ciklos.”  

Radošo industriju padomes stratēģija šobrīd vēl nav pabeigta un Kultūrizglītības padome ir 

izstrādes stāvoklī. 

Vienlaikus LMA ir iesaistījusies Nacionālās Inovāciju Sistēmas izveidē un līdzdarbojas tematiskās 

nozaru segmentu padomes 11.padomes “Radošās industrijas” ietvaros. 

LMA studiju modernizācijas plāns paredz aktīvu mijiedarbību atbilstoši Daudzkāršās spirāles 

koncepcijai ar nozaru padomēm un studiju modernizāciju iekļaujot tajās aktuālās attīstības, 

potenciālās nodarbinātības un prognozējamās kultūras attīstības tendences. 

2.2.3. Trešā līmeņa studijas mākslā un dizainā 

Būtiska LMA studiju modernizācijas plāna daļa, kas atbilst Vizuālās mākslas nozares stratēģijā 

2014. – 2020. gadam minētajam ir trešā līmeņa studiju nodrošināšana mākslā un dizainā. 

Šobrīd Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju ir izstrādājusi priekšlikumus  

likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.339/Lp12) (Saeimas Izglītības, kultūras un 

zinātnes komisijai) un Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 „Doktora 

zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” un to nepieciešamību. 

Kultūras ministrijas priekšlikums likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.339/Lp12) 

aptver kultūras un mākslas augstskolu (Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas, Latvijas 

Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas) specifiku un ir saistīts ar doktorantūras 

studiju izglītības tematiskajā jomā „Mākslas” attīstības nepieciešamību. Sagatavotā informācija 

ir par Kultūras ministrijas priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā” 

(Nr.339/Lp12), kā arī papildinformācija par visu priekšlikumu kopumu, lai varētu gūt ieskatu par 

nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā, kas veicinātu šīs jomas sakārtošanu. 

Kultūras ministrijas priekšlikums likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.339/Lp12) 

aptver visu kultūras un mākslas augstskolu priekšlikumus, un tajā ir divas savstarpēji saistītas 

daļas, kas ir papildinošas un nav izslēdzošas: 

(1) likumprojekts „Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.339/Lp12) nodrošinās iespēju iegūt visu trīs 

līmeņu augstāko profesionālo izglītību – bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī un 

atbilstošu jaunu Ministru kabineta noteikumu – „Noteikumi par doktora mākslu studiju jomā 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” sagatavošanu, kas nosaka profesionālā 

doktora grāda izglītības tematiskajā jomā „Mākslas” iegūšanas un piešķiršanas kārtību. 

(2) grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) kārtība un kritēriji” paredz, ka promocijas darbs izglītības tematiskajā jomā 
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„Mākslas” var būt pētniecībā balstīts arī radošs darbs, kas ir kā daļa no promocijas darba, kā arī 

nosaka promocijas darba kritērijus izglītības tematiskajā jomā „Mākslas”. 

Pašlaik mākslas augstskolu absolventi, kuri vēlas turpināt studijas mākslas jomās profesionālās 

doktora studiju programmās mākslās, aizplūst no Latvijas un daudzi izcili mākslinieki savu 

karjeru veido ārpus Latvijas robežām. Latvijā ir iespēja iegūt mākslas (piemēram, mūzikas jomā) 

profesionālos grādus bakalaura un maģistra līmenī, bet nav iespēja iegūt profesionālā doktora 

grādu (piemēram, mūzikas jomā). Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur vēl joprojām 

profesionālo doktora grādu nav iespējams iegūt. Profesionālā doktora grāda mākslās iegūšanas 

iespējas tiek nodrošinātas daudzās Eiropas valstīs (piemēram, Lielbritānijā, Francijā, Itālijā, 

Somijā, Norvēģijā, Lietuvā, Igaunijā, u.c.). Profesionālās doktora studiju programmas, kurās 

galvenais akcents ir mākslinieciskā prakse un mākslinieciskā jaunrade, tiek realizētas lielākajā 

daļā valstu, kas ir pievienojušās Boloņas procesam jeb Eiropas vienotās augstākās izglītības 

telpas veidošanas procesam. Piemēram, viena no Eiropas mūzikas augstskolu tīkla aktualitātēm 

ir mākslinieciskā izpēte (Artistic Research), kas ietver daudzveidīgas augstskolu tīkla aktivitātes, 

kurās pašlaik spēkā esoša tiesiskā regulējuma dēļ Latvijai nav iespējams vienlīdzīgi un 

konkurētspējīgi iesaistīties, tostarp veidojot kopīgas profesionālās doktora studiju programmas 

mākslās un iesaistīties citās aktivitātēs.  

Profesionālais doktora grāds mākslās tiek piešķirts daudzās pasaules valstīs pēc profesionālās 

studiju programmas apguves un ir kā trešais augstākās izglītības līmenis, kā to paredz Boloņas 

process, ko Latvija ir apņēmusies ievērot. Iespēja turpināt studijas mākslas jomās profesionālās 

doktora studiju programmās mākslās padarītu pievilcīgāku kultūrizglītības sektora piedāvājumu 

arī ārvalstu studentiem, ņemot vērā Latvijas piedāvājuma augsto kvalitāti un konkurētspēju 

starptautiskā mērogā, kas kopumā būtu arī pienesums valsts ekonomikai. Daudzās jomās, īpaši 

mūzikas nozarē, starptautiskajā darba tirgū augsti tiek novērtēts tieši profesionālais doktora 

grāds, kas palielina konkurētspēju atbilstoši darba tirgus prasībām. Lai šo ieceri īstenotu, 

Latvijas augstskolās ir nepieciešams veidot jaunas profesionālā doktora mākslas jomas studiju 

programmas, apkopojot veiksmīgāko starptautisko pieredzi.  

Latvija ir uzņēmusies saistības atzīt doktora studiju programmas kā integrālu augstākās izglītības 

daļu – trešo studiju ciklu, veicināt ciešāku Eiropas augstākās izglītības telpas un Eiropas 

pētnieciskās telpas sasaisti, iekļaut doktora studiju programmas kopējā kvalifikāciju 

ietvarstruktūrā, kā arī veicināt starpdisciplināra rakstura studijas. Kopumā doktora studiju 

programmu attīstītība nodrošinās Latvijas mākslas un dizaina augstākai izglītībai iespēju 

organiski iekļauties Eiropas augstākās izglītības telpā. Ar minēto priekšlikumu ieviešanu tiktu 

sekmēta kultūrizglītības sasaiste ar tautsaimniecības un darba tirgus vajadzībām. 

Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401 apstiprinātajā kultūrpolitikas 

plānošanas pamatdokumentā „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam „Radošā 

Latvija”” 5.nodaļas „Rīcības virzieni un uzdevumi prioritāšu un politikas mērķu sasniegšanai” 
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5.2.punktā „Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība” ir uzsvērts, ka 

„kultūrizglītības sistēmā ir būtiski sekmēt pētniecības, zinātnisko inovāciju un radoši 

mākslinieciskās darbības sasaisti, sekmējot prakses iekļaušanu visos augstākās izglītības 

posmos, īpaši doktora studiju posmā. Tas nodrošinās Latvijas augstākās mākslas izglītības 

sistēmas reģionālu konkurētspēju, ņemot vērā to, ka Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas 

augstākās izglītības sistēmu ietvaros doktora studijas mākslu jomās balstās uz pētniecību un 

radoši mākslinieciskās darbības sasaisti.” 

“(1) Kultūras ministrijas priekšlikumi likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā” 

(Nr.339/Lp12) un ar tiem saistītais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par 

doktora grāda mākslu studiju jomā profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 

nodrošinās iespēju iegūt izglītības tematiskajā jomā „Mākslas” visu trīs līmeņu augstāko 

profesionālo izglītību – proti, pēc profesionālās maģistra studiju programmas pabeigšanas tiks 

nodrošināta iespēja turpināt studijas profesionālajā mākslas doktorantūras studiju programmā 

un pēc tās apgūšanas iegūt profesionālo doktora grādu mākslās (izglītības tematiskā joma 

„Mākslas” ietver mūziku, skatuves mākslu, vizuāli plastisko mākslu, audiovizuālo mākslu un 

mediju mākslu, u.c.). Piemēram, mūzikas jomā, pēc profesionālā doktora studijām tiks 

nodrošināta iespēja izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu (diplomprojektu) un doktora darbu, 

iegūstot profesionālā doktora grādu mākslās, kas demonstrēs augsta līmeņa mākslinieciskos un 

radošos sniegumus un izcilību. Salīdzinot ar zinātniskā doktora grāda mākslās iegūšanu, kur 

viens no nosacījumiem ir mākslas un kultūras procesu pētniecība, profesionālā doktora grāda 

mākslās būtiskākais nosacījums ir mākslas fakta radīšana. Profesionālais doktora grāds mākslās 

un nav saistīts ar zinātni un nepretendē uz zinātnisko darbību, tādēļ piedāvātās izmaiņas ir 

saistītas ar Augstskolu likuma grozījumiem un atbilstošu jaunu Ministru kabineta noteikumu 

sagatavošanu, nevis ar Zinātniskās darbības likumu. Profesionālais doktora grāds mākslās ir 

nozīmīgs augstskolas absolventa konkurētspējas un kvalifikācijas līmeņa radītājs Latvijas un 

starptautiskajā darba tirgū profesionālajās jomās, īpaši mākslas jomās – mūzikā un skatuves 

mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā. 

(2) Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 „Doktora 

zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” dos iespēju izglītības 

tematiskajā jomā „Mākslas”, piemēram, studējošiem dizaina jomā, iegūt zinātnisko doktora 

grādu, promocijas darba izstrādē izmantojot daudzveidīgas pētniecības metodes. Šajā gadījumā 

promocijas darba sastāvdaļa var būt arī pētniecībā balstīts radošs darbs, tostarp, izstrādājot 

jaunus dizaina risinājumus un izmantojot dizaina domāšanas pieeju, un citas metodes, kas ir 

īpaši nozīmīgi Latvijas tautsaimniecībai, jo veicina inovāciju attīstību, kas rada precēm un 

pakalpojumiem pievienoto vērtību. Radošo industriju un dizaina nozīme tautsaimniecībā ir 

noteikta vairākos valsts politikas plānošanas dokumentos. Latvijas Mākslas akadēmijas ieskatā 

tas dos iespēju attīstīt un paplašināt zinātniskās doktorantūras studiju iespējas izglītības 

tematiskajā jomā „Mākslas”, jo nav nepieciešams sagatavot lielu skaitu mākslas doktorus 

(piemēram, mākslas vēsturniekus). Tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā, piemēram, 
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dizaina attīstībā nozīmīga ir iespēja iegūt zinātņu doktora grādu, sagatavojot promocijas darbu, 

kura sastāvdaļa var būt pētniecībā balstīts radošs darbs, kas veicinās teorētisko pētījumu un 

praktiskās pielietojamības ciešāku mijiedarbību.” 

2.2.4. LMA trešā līmeņa studiju mākslā un dizainā attīstības plāns 

Līdz ar attiecīgajām izmaiņām normatīvajos regulējumos trešā studiju cikla jomā, un, kā arī 

atkarība no tā, tieši kāds būs šo jauno normatīvo regulējumu raksturs, tai skaitā, vai tiks ņemti 

vērā abi Kultūras ministrijas priekšlikumi, pirmais priekšlikums vai otrs priekšlikums, tiks 

sagatavots tālākais Latvijas Mākslas akadēmijas rīcības plāns, tai skaitā izvērtējot 

nepieciešamību licenzēt jaunu vai izdarīt izmaiņas esošajā doktora studiju programmā, kā arī, 

iegūstot ESF līdzekļus veidot starptautisku doktora studiju programmu mākslā un dizainā.   
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2.2.5. Studiju programmu modernizācija izmantojot 8.1.1 specifiskā atbalsta mērķa līdzekļus 

Ciešā sasaistē ar studiju programmu attīstības plānu tiek plānots arī studiju programmu modernizācijas process izmantojot 8.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķus. 

2.2.5.1. Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziena „Māksla” modernizācijas plāns izmantojot 8.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķus 

1. Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programma „Māksla” modernizācijas plāns izmantojot 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķus. 
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Piezīmes  

                                                      
9
 Augstākās izglītības institūciju infrastruktūras, tai skaitā ēku un telpu (izņemot dienesta viesnīcas), laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras, attīstība, lai 

modernizētu STEM studiju programmas un pielāgotu infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
10

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama 
STEM studiju programmu īstenošanai; 
11

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa 
īstenošanai; 
12

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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 Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programma „Māksla” 

 Vizuālās mākslas apakšnozarē 

 Glezniecības specializācija x x x x 1) LMA Kugas mājas attīstības projekts sniegs ieguldījumu visu LMA 

bakalaura programmas studentu studiju procesa modernizācijā tajā  

īstenojot bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzēts, ka no Kugas mājas attīstības projekta varētu iegūt 

visas apakšnozaru specializācijas, jo tajās visās vasaras studiju ir 

paredzēta plenēra studiju daļa.  

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju izmantošana studiju procesā, 

tai skaitā, 2D digitālās glezniecības instrumentu, 3D skeneru, un 

tekstilmākslas specializācijā – digitālo steļļu izmantošana studiju 

procesā, nodrošinās divus būtiskus uzdevumus – nodrošinās jaunu 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu apguvi un sagatavos Vizuālās 

mākslas apakšnozares studējošos tehnoloģijām un prasmēm, kas ļaus 

viņiem integrēties kultūras un radošās industrijas norisēs, sekmējot 

netehnoloģisko un radošo inovāciju pārnesi tautsaimniecībā.   

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu izstrādāšana 

un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk izmantot infrastruktūru, 

īstenot ātrāku komunikāciju un radīs priekšnoteikumus tiešsaistes 

studiju materiālu un kursu izveidei. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās specializētās 

literatūras un informācijas avotu izmantošanas iespēju studiju 

procesā, modernizējot studiju programmu saturu. 

 

 

 Grafikas specializācija x x x x 

 Tekstīlmākslas 

specializācija 

x x x x 
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 Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarē 

 Tēlniecības specializācija x x x x 1) LMA Kugas mājas attīstības projekts sniegs ieguldījumu visu LMA 

bakalaura programmas studentu studiju procesa modernizācijā tajā  

īstenojot bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzēts, ka no Kugas mājas attīstības projekta varētu iegūt 

visas apakšnozaru specializācijas, jo tajās visās vasaras studiju ir 

paredzēta plenēra studiju daļa.  

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju, tai skaitā, 3D skeneru un 3D 

printeru, kā arī specifisku stikla un keramikas apstrādes iekārtu, 

izmantošana studiju procesā, nodrošinās jaunu mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļu apguvi un sagatavos Vizuāli plastiskās mākslas 

apakšnozares studējošos tehnoloģijām un prasmēm, kas ļaus viņiem 

integrēties kultūras un radošās industrijas norisēs, sekmējot 

netehnoloģisko un radošo inovāciju pārnesi tautsaimniecībā.  Kā 

uzskatāms piemērs šāda veida prasmju pārnesei ir 3D plastiskās 

anatomijas projekts. 

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu izstrādāšana 

un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk izmantot infrastruktūru, 

īstenot ātrāku komunikāciju un radīs priekšnoteikumus tiešsaistes 

studiju materiālu un kursu izveidei. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās specializētās 

literatūras un informācijas avotu izmantošanas iespēju studiju 

procesā, modernizējot studiju programmu saturu. 

 

 Stikla mākslas specializācija x x x x 

 Keramikas specializācija x x x x 

 Dizaina apakšnozarē 

 Funkcionālā dizaina x x x x 1) LMA Kugas mājas attīstības projekts sniegs ieguldījumu visu LMA 
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specializācija bakalaura programmas studentu studiju procesa modernizācijā tajā  

īstenojot bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzēts, ka no Kugas mājas attīstības projekta varētu iegūt 

visas apakšnozaru specializācijas, jo tajās visās vasaras studiju ir 

paredzēta plenēra studiju daļa.  

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju, tai skaitā, 3D skeneru un 3D 

printeru, izmantošana studiju procesā, nodrošinās jaunu 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu un tehnoloģiju apguvi un 

sagatavos Dizaina apakšnozarē studējošos zināšanām un prasmēm, 

kas ļaus viņiem efektīgi darboties dizaina izglītībā, integrēties kultūras 

un radošās industrijas norisēs, sekmējot netehnoloģisko un radošo 

inovāciju pārnesi tautsaimniecībā.   

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu izstrādāšana 

un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk izmantot infrastruktūru, 

īstenot ātrāku komunikāciju un radīs priekšnoteikumus tiešsaistes 

studiju materiālu un kursu izveidei. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās specializētās 

literatūras un informācijas avotu izmantošanas iespēju studiju 

procesā, modernizējot studiju programmu saturu. 

 Modes mākslas 

specializācija 

x x x x 

 Vides mākslas specializācija x x x x 

 Metāla mākslas 

specializācija 

x x x x 

 Audio vizuālās mēdiju mākslas apakšnozarē 

 Vizuālās komunikācijas 

specializācija 

 x x x 1) LMA Kugas mājas attīstības projekts sniegs ieguldījumu visu LMA 

bakalaura programmas studentu studiju procesa modernizācijā tajā  

īstenojot bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzēts, ka no Kugas mājas attīstības projekta varētu iegūt 

visas apakšnozaru specializācijas, jo tajās visās vasaras studiju ir 

paredzēta plenēra studiju daļa.  

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju apguve un tehnoloģisko 

iekārtu pilnveide ļaus papildināt jau izveidoto digitālo tehnoloģiju, 

audio vizuālo mēdiju tehnoloģisko bāzi, nodrošinot audio vizuālo 

 KAS (kustība, attēls, skaņa) 

specializācija 

 x x x 

 Scenogrāfijas specializācija  x x x 
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mēdiju studējošos ar prasmēm, kas veicinās viņu nodarbinātību un 

iekļaušanos kultūras un radošajās industrijās. 

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu izstrādāšana 

un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk izmantot infrastruktūru, 

īstenot ātrāku komunikāciju un radīs priekšnoteikumus tiešsaistes 

studiju materiālu un kursu izveidei. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās specializētās 

literatūras un informācijas avotu izmantošanas iespēju studiju 

procesā, modernizējot studiju programmu saturu. 

 

 Mākslas zinātnes apakšnozarē 

 Mākslas vēstures un 

teorijas specializācijā 

x x x x 1) LMA Kugas mājas attīstības projekts sniegs ieguldījumu visu LMA 

bakalaura programmas studentu studiju procesa modernizācijā tajā  

īstenojot bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzēts, ka no Kugas mājas attīstības projekta varētu iegūt 

visas apakšnozaru specializācijas, jo tajās visās vasaras studiju ir 

paredzēta plenēra studiju daļa.  

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju, tai skaitā, 3D skeneru un 3D 

printeru, izmantošana studiju procesā, nodrošinās jaunu 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu un tehnoloģiju apguvi. 

Restaurācijas specializācijā tas ļaus apgūt jauno tehnoloģiju 

izmantošanas iemaņas restaurācijas procesā, savukārt mākslas 

vēstures un teroijas specializācijas studentiem  iespēja studiju 

procesā iegūt iemaņas strādāt ar digitālajām tehnoloģijām, sniegs 

zināšanas, kas ļaus relektēt par digitālo tehnoloģiju lomu kultūras un 

radošās industrijas norisēs, sekmējot netehnoloģisko un radošo 

inovāciju pārnesi tautsaimniecībā.   

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu izstrādāšana 

 Restaurācijas specializācijā x x x x 
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un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk izmantot infrastruktūru, 

īstenot ātrāku komunikāciju un radīs priekšnoteikumus tiešsaistes 

studiju materiālu un kursu izveidei. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās specializētās 

literatūras un informācijas avotu izmantošanas iespēju studiju 

procesā, modernizējot studiju programmu saturu. 

 

2. Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programma „Māksla” un doktora augstākās izglītības programmas „Māksla” modernizācijas 

plāns izmantojot 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķus. 

 Specializācijas/ 
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Piezīmes  

                                                      
13

 Augstākās izglītības institūciju infrastruktūras, tai skaitā ēku un telpu (izņemot dienesta viesnīcas), laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras, attīstība, lai 
modernizētu STEM studiju programmas un pielāgotu infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
14

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama 
STEM studiju programmu īstenošanai; 
15

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa 
īstenošanai; 
16

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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 Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programma „Māksla” 

 Vizuālās mākslas 

apakšnozarē 

x x x x 1) Kugas mājas attīstības projekts nodrošinās to, ka īstenojot 

maģistra studiju programmu, LMA arvien lielāku uzmanību 

pievērš tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju pārnesei, 

sadarbībai ar kopienām un sociāli ekonomiskās ietekmes 

modelēšanai. Šo modernizācijas centienu kontekstā ļoti 

būtiskas ir tieši radošās sadarbības platformas un LMA 

kontaktpunkta funkcijas. 

Līdz ar to būtiskākās ir sekojošas iecerētā Kugas mājas projekta 

funkcijas: 

a. radošās sadarbības platforma; 

b. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

c. LMA galerijas kontaktpunkta darbības īstenošana, kurā 

noritētu studentu, mācībspēku, Erasmus mobilitātes 

viesu studentu vai ārvalstu kolēģu darbu izstādes un 

prezentācijas. 

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju izmantošana studiju 

procesā, tai skaitā, 2D un 3D skeneru un printeru izmantošana, 

ir pašsaprotama studiju procesa modernizēšanas sastāvdaļa 

sagatavojot augstākā līmeņa speciālistus tā, lai viņi iekļautos 

radošo un netehnoloģisko inovāciju pārnesē tautsaimniecībā. 

Jo īpaši, ņemot vērā uzsvaru uz pētniecības un radošās prakses 

sasaisti maģistra studiju programmu līmenī, jaunu tehnoloģiju 

apguve un iekļaušana ir būtiska maģistra studiju programmu 

īstenošanas sastāvdaļa. 

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu 

izstrādāšana un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk 

izmantot infrastruktūru, īstenot ātrāku komunikāciju un radīs 

priekšnoteikumus tiešsaistes studiju materiālu un kursu 

 Vizuāli plastiskās mākslas 

apakšnozarē 

x x x x 

 Dizaina apakšnozarē x x x x 

 Audio vizuālās mēdiju 

mākslas apakšnozarē 

-/x x x x 

 Mākslas zinātnes 

apakšnozarē 

-/x x x x 
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izveidei, veidojot dinamiskāku maģistra studiju programmu 

vidi. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās 

specializētās literatūras un informācijas avotu izmantošanas 

iespēju studiju procesā, modernizējot studiju programmu 

saturu un sekmējot individuālo studentu centrētu studiju 

raksturu. 

 

 

 Doktora augstākās izglītības programmas „Māksla” 

 Doktora augstākās 

izglītības programmas 

„Māksla” 

x x/daļēji x x 1) Attīstot paredzamo praktiskās doktorantūras studiju 

apakšnozari, Latvijas Mākslas akadēmija to saista ar iecerēm 

veidot kopējas, starptautiskas studiju programmas. 

Neapšaubāmi no šādas programamas iegūtu arī šobrīd 

īstenojamā doktora studiju programma, jo projekta ietvaros 

ietvaros Kugas māja tiktu izmantota sinerģijā ar paredzamo 

studiju programmu. 

Īstenojot šādas ieceres, Kugas mājas būtiskākās funkcijas 

doktora studiju programmas modernizācijā būtu: 

a. Starptautiskās doktorantūras programmas vasaras 

rezidenču skola 

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju iekļaušana doktora 

programmas studiju procesā mākslā un dizainā, šobrīd ir 

izmantojama tikai daļēji un ir atkarīga no specifiskās pētījuma 

tēmas un  izmantotās metodes. 

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu 

izstrādāšana un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk 



73 
 

izmantot infrastruktūru, īstenot ātrāku komunikāciju un radīs 

priekšnoteikumus tiešsaistes studiju materiālu un kursu izveidei 

veidojot dinamiskāku, doktora studiju individuālajam 

raksturam atbilstošu vidi.. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās 

specializētās literatūras un informācijas avotu izmantošanas 

iespēju individuālām doktora studiju un pētniecības procesam. 

 Paredzamā profesionālā / 

mākslas doktora studiju 

programma 

x x x x 1) Attīstot paredzamo praktiskās doktorantūras studiju 

apakšnozari, Latvijas Mākslas akadēmija to saista ar iecerēm 

veidot kopējas, starptautiskas studiju programmas. Īstenojot 

šādu doktora studiju programmas modernizāciju, Kugas mājā ir 

paredzēts iedzīvināt rezidenču funkciju, to veidojot par vienu 

no svarīgākajiem starptautiskās sadarbības resursiem, kura 

tuvākais analogs starptautiskā mākslas izglītības konkurencē ir 

Viļņas Mākslas akadēmijai piederošai Nidas mākslas kolonija. 

Kugas mājas izmantošana starptautiskas mākslas un dizaina 

doktora studiju programmas īstenošanā varētu radīt 

nepieciešamo priekšnoteikumu paredzamās praktiskās doktora 

studiju programmas konkurētspējas veicināšanā un kvalitātes 

nodrošināšanā. 

Īstenojot šādas ieceres, Kugas mājas būtiskākās funkcijas 

doktora studiju programmas modernizācijā būtu: 

a. Lekciju un darbnīcu telpas; 

b. Starptautiskās doktorantūras programmas vasaras 

rezidenču skola 

2) Digitālo un prototipēšanas tehnoloģiju izmantošana 

profesionālo doktora studiju procesā, tai skaitā, 2D un 3D 

skeneru un printeru izmantošana, ir pašsaprotama studiju 

procesa modernizēšanas sastāvdaļa sagatavojot augstākā 
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līmeņa speciālistus tā, lai viņi iekļautos radošo un 

netehnoloģisko inovāciju pārnesē tautsaimniecībā. 

3) Akadēmijas IKT risinājumi, tai skaitā e-vides risinājumu 

izstrādāšana un ieviešana, nodrošinās iespēju efektīgāk 

izmantot infrastruktūru, īstenot ātrāku komunikāciju un radīs 

priekšnoteikumus tiešsaistes studiju materiālu un kursu 

izveidei, veidojot dinamiskāku doktora studiju programmu vidi, 

un nodrošinās tehnoloģisko platformu kopīgas, starptautiskas 

doktora studiju programmas īstenošanā. 

4) Bibliotēku fondu papildināšana nodrošinās jaunākās 

specializētās literatūras un informācijas avotu izmantošanas 

iespēju studiju procesā, modernizējot studiju programmu 

saturu un sekmējot individuālo studentu centrētu studiju 

raksturu. 
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2.2.5.2. Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziena „Māksla” modernizācijas plāna 3. 
un 4. aktivitātes raksturojums 

Īstenojot studiju programmu modernizāciju, ir paredzēts realizēt Latvijas Mākslas akadēmijas e-

vides attīstības projektu. Pāsreizējā brīdī Latvijas Mākslas akadēmijas e-vidi raksturo virkne 

problem, kuru pamatā ir vairāku, savstarpēji nesaistītu risinājumu izmantošana: studiju procesa 

vadībai tiek izmantots LUIS risinājums, studējošo e-pastu vide ir izveidota Microsfot Edu vidē, 

kura šobrīd ir tikai daļēji integrēta, Akadēmijas mājas lapa nenodrošina intraneta portāla 

funkcijas un nav izveido tiešsaistes tālmācības sistēma. 

Šo problēmu atrisināšanai ir paredzēts izveidot e-vides attīstības projektu, kas nodrošinās 

iespēju efektīgāk izmantot infrastruktūru, īstenot ātrāku studiju procesu komunikāciju un radīs 

priekšnoteikumus tiešsaistes studiju materiālu un kursu izveidei, veidojot dinamiskāku 

bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu vidi, un nodrošinās tehnoloģisko platformu 

bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu modernizācijai un kopīgas, starptautiskas 

doktora studiju programmas īstenošanā. 

Savukārt bibliotēku fondus ir iecerēts papildināt ar jaunāko specializēto literatūru un 

informācijas avotiem, kuru izmantošana nodrošinās studiju programmu satura modernizāciju 

un radīs priekšnoteikumus īstenot arvien individualizētākas un studentu centrētākas studijas. 

2.2.5.3. Gleznotāja Jāņa Kugas ēkas attīstības projekta loma Latvijas Mākslas 
akadēmijas studiju virziena „Māksla” modernizācijas plānā 

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā iekļauto LMA 

infrastruktūras attīstības plānu, kuru ietvaros ir paredzēts savstarpējā sinerģijā attīstīt vairākus 

infrastruktūras attīstības projektus, tai skaitā arī īstenot Kugas mājas attīstības projektu. 

Ievērojot telpu renovācijai pieejamo finanšu līdzekļu apjomu Eiropas Savienības struktūrfondu 

2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

8.1.1. specifiskā atbalsta mērķim "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un 

radošās industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros, ir paredzēts renovēt Latvijas Mākslas 

akadēmijas īpašumā esošo Jāņa Kugas ēku (Īkšķilē).  

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) ilggadējā rektora, profesora, scenogrāfa, gleznotāja Jāņa 

Kugas (1878-1969) ēka jau šobrīd tiek izmantota Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesā, 

pildot bakalaura studiju programmu vasaras studiju posma, bāzes funkcijas.  

Vasaras studiju posms, kopš 2001. gada ir organiska Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura 

studiju programmas “Mākslās” daļa, kura tiek nodrošināta visu apakšnozaru visu specializāciju 

studējošajiem. Vasaras studiju posms ir mākslas izglītībā vēsturiski iesakņojušos studiju veids, 
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kuru atbilstoši apakšnozares specializācijai veido zīmēšana (plenērā), gleznošana (plenērā), 

mākslas studijas plenērā vai jaunrade un materiālu studijas.  

Diemžēl pašreizējais Jāņa Kugas ēkas stāvoklis neļauj šo ēku izmantot pilnvērtīgi, nodrošinot 

maksimālu resursu izmantošanu.  Paredzētā ēkas renovācija, kura tiktu veikta sasniedzot 

specifisko atbalsta mērķi 8.1.1., nodrošinātu pilnvērtīgu ēkas izmantošanu un modernizētu visu 

Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programmas “Mākslās” apakšnozaru 

specializāciju, kurām Kugas ēkā tiktu organizēts vasaras studiju posms, pilnvērtīgu un modernu 

norisi. 

Saskaņā ar Kugas mājas projekta īstenošanu, ir paredzēts tajā īstenot sekojošas funkcijas un 

norises: 

1. Lekciju un darbnīcu telpas; 

2. Rezidenču programma;  

3. Izbraukuma sesijas;  

4. Studiju plenērs; 

5. Radošās sadarbības platforma; 

6. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

7. LMA galerijas kontaktpunkta darbības īstenošana, kurā noritētu studentu, 

mācībspēku, Erasmus mobilitātes viesu studentu vai ārvalstu kolēģu darbu izstādes 

un prezentācijas. 

8. Starptautiskās doktorantūras programmas vasaras rezidenču skola 

No minētajām iegūstamajām funkcijām un norisēm, īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas 

bakalaura studiju programmas “Mākslās” apakšnozaru specializāciju vasaras studiju ciklu, ir 

paredzēts izmantot trīs sekojošās funkcijas: 

1. Lekciju un darbnīcu telpas; 

3. Izbraukuma sesijas.  

4. Studiju plenērs; 

Īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzēts, ka no Kugas mājas attīstības projekta varētu iegūt visas apakšnozaru 

specializācijas, jo tajās visās vasaras studiju ir paredzēta plenēra studiju daļa.  

Bakalaura studiju programma tiek īstenota piecās apakšnozarēs: Vizuālās mākslas, Vizuāli 

plastiskās mākslas, Dizaina, Audio Vizuālo mēdiju mākslas un Mākslas zinātnes apakšnozarēs, 

kuru ietvaros tiek apgūtas 15 specializācijas. 
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1.) Vizuālās mākslas apakšnozarē: glezniecības, grafikas, tekstilmākslas specializācijā  

2.) Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarē: tēlniecības, stikla mākslas, keramikas specializācijā 

3.) Dizaina apakšnozarē: funkcionālā dizaina, modes mākslas, vides mākslas, metāla mākslas 

specializācijā 

4.) Audio vizuālās mēdiju mākslas apakšnozarē: vizuālās komunikācijas, KAS (kustība, attēls, 

skaņa) un scenogrāfijas specializācijā 

5.) Mākslas zinātnes nodaļā: mākslas vēstures un teorijas un restaurācijas specializācijā 

Jau šobrīd Kugas ēka tiek izmantota arī tādu radoši māksliniecisku aktivitāšu īstenošanai, kuras 

ir saistītas ar Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmu īstenošanu, kā arī Latvijas Mākslas 

akadēmijas studiju procesa, proti, pirmās misijas, organisku sasaisti ar otro misiju, proti 

pētniecību vai mākslas un dizaina izglītības ietvaros radoši māksliniecisku praksi, tai skaitā arī 

pētniecībā balstītu radoši māksliniecisku praksi. Piemēram, jau šobrīd tajā tiek īstenotas LMA 

docētāju meistarklases un starptautisko Baltijas valstu studentu un pasniedzēju keramikas 

simpoziji „Buro Box”, starptautisko Baltijas valstu studentu un pasniedzēju sadarbības aktivitāšu 

ietvaros. Modernizējot Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas, tās saturā 

līdz ar otro misiju, kas maģistra studiju ietvaros tiek īstenota, izstrādājot pētniecībā balstītu 

radoši māksliniecisku darbu, ir paredzēts intensificēt tās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas 

ļautu sekmīgāk īstenot un iekļauties trešās misijas aktivitātēs, proti, zināšanu un radošo prasmju 

pārnesē. Turklāt īstenojot maģistra studiju programmu, LMA arvien lielāku uzmanību pievērš 

tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju pārnesei, sadarbībai ar kopienām un sociāli 

ekonomiskās ietekmes modelēšanai. Šo modernizācijas centienu kontekstā ļoti būtiskas ir tieši 

radošās sadarbības platformas un LMA kontaktpunkta funkcijas. 

Līdz ar to būtiskākās ir sekojošas iecerētā Kugas mājas projekta funkcijas: 

5. Radošās sadarbības platforma; 

6. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

7. LMA galerijas kontaktpunkta darbības īstenošana, kurā noritētu studentu, 

mācībspēku, Erasmus mobilitātes viesu studentu vai ārvalstu kolēģu darbu izstādes 

un prezentācijas. 

Īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas “Mākslās”, ir paredzēts, ka 

Kugas mājas attīstības projekts vislielāko ieguldījumu sniegtu īstenojot  

1.) Vizuālās mākslas apakšnozarē: glezniecības specializāciju  
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2.) Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarē: tēlniecības un keramikas specializāciju 

3.) Dizaina apakšnozarē: vides mākslas specializāciju. 

Vienlaikus ir jāņem vērā, ka maģistra studiju programmas ietvaros īstenojot studiju un projektu 

aktivitātes tajās aktīvi iesaistās arī citu apakšnozaru specializāciju pārstāvji, nodrošinot 

dinamisku starpdisciplinaritāti. Tā, īstenojot vides projektus, tajos tiek stimulēta arī citu dizaina 

apakšnozares specializācijas studējošo iesaiste. 

Kā tas jau ir vairākkārtīgi uzsvērts Latvijas Mākslas akadēmijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā, 

Latvijas Mākslas akadēmijas trešā studiju cikla attīstība ir iecerēta sinerģijā, attīstot mākslas 

zinātnes doktora programmas studijas un šobrīd paredzamās praktiskās doktorantūras studiju 

programmas, kuras īstenošanai nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos ir sagatavojusi un 

iesniegusi Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kura savā 2017. 

gada 4.aprīļa sēdē apņēmās tos tālāk izskatīt, pilnveidot un iestrādāt Augstskolu likumā kā 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumus. Attīstot paredzamo praktiskās 

doktorantūras studiju apakšnozari, Latvijas Mākslas akadēmija to saista ar iecerēm veidot 

kopējas, starptautiskas studiju programmas. Īstenojot šādu doktora studiju programmas 

modernizāciju, Kugas mājā ir paredzēts iedzīvināt rezidenču funkciju, to veidojot par vienu no 

svarīgākajiem starptautiskās sadarbības resursiem, kura tuvākais analogs starptautiskā mākslas 

izglītības konkurencē ir Viļņas Mākslas akadēmijai piederošai Nidas mākslas kolonija. Kugas 

mājas izmantošana starptautiskas mākslas un dizaina doktora studiju programmas īstenošanā 

varētu radīt nepieciešamo priekšnoteikumu paredzamās praktiskās doktora studiju programmas 

konkurētspējas veicināšanā un kvalitātes nodrošināšanā. 

Īstenojot šādas ieceres, Kugas mājas būtiskākās funkcijas doktora studiju programmas 

modernizācijā būtu: 

1. Lekciju un darbnīcu telpas; 

8. Starptautiskās doktorantūras programmas vasaras rezidenču skola 

 

Savukārt doktora studiju līmenī, Latvijas Mākslas akadēmija Kugas mājas attīstības projektu 

saista ar iecerētās mākslinieciskā praksē balstītās doktorantūras attīstību, kuru ir iecerēts kā 

starptautisku, līdz ar to ir būtiski nodrošināt tādu studiju vidi, kurā ir iespējams uzturēties, kurā 

ir iespējams īstenot mākslinieciskas un pētnieciskas aktivitātes. 

Atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

cikls tiek īstenots maija un jūnija mēnesī. Apakšnozares, atbilstoši savām specifiskajām 
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vajadzībām var variēt plenēra, kurš ir atkarīgs no Latvijas mainīgajiem laika apstākļiem, norises 

laiku un vietu. Ja, klimatiskie apstākļi atļauj, Vizuālās mākslas apakšnozarē glezniecības 

specializācijas ietvaros plenēra studiju noris arī septembra mēnesī. 

Īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas “Mākslās”, ir paredzēts, ka 

Vizuālās mākslas apakšnozarē: glezniecības specializācijā Kugas māju lietotu maija, jūnija un 

septembra mēnesī, Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarē: tēlniecības un keramikas 

specializācijā oktobrī un aprīlī (mēneši, protams, tiek minēti indikatīvi), savukārt Dizaina 

apakšnozarē vides mākslas specializācijā oktobrī un martā. 

Īstenojot iecerēto mākslinieciskā praksē balstītās doktorantūras attīstību, ir paredzēts veidot 

doktorantūras rezidenču skolas programmu, kura tiks īstenota augusta un februāra mēnešos.  

Līdz ar to var iezīmēt to, ka visintensīvākais Kugas mājas izmantošanas periods ir iecerēts maija 

un jūnija mēnesī, kam sekotu augusta, septembra, oktobra, februāra, marta un aprīļa mēneši. 

Īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programmas “Mākslās” vasaras studiju 

ciklu, ir paredzētas plenēra mākslu studijas ainavas, figūru un klusās dabas žanrā, savukārt 

lietainā laikā iekštelpās strādājot ar kompozīcijas uzdevumiem un iekštelpu zīmēšanas un 

glezniecības uzdevumiem. 

Īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas “Mākslās”, ir paredzēts, ka 

Kugas mājas attīstības projekts sniegtu specifisku saturisku sasaisti:  

1.) Vizuālās mākslas apakšnozarē: glezniecības specializācijā – plenēra glezniecība,  

2.) Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarē: tēlniecības un keramikas specializācijā – formas 

studijas un specifiskas keramikas tehnikas 

3.) Dizaina apakšnozarē: vides mākslas specializāciju – vides objektu veidošana un  kopienu 

projektu kopradīšana. 

Savukārt doktora studiju līmenī, Latvijas Mākslas akadēmija Kugas mājas attīstības projektu 

saista ar iecerētās mākslinieciskā praksē balstītās doktorantūras attīstību, kuru ir iecerēts kā 

starptautisku rezidenču praksi, kuru ietvaros tiek nodrošinātas tieši māksliniecisko pētījumu 

studijas. 
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Īstenojot Kugas mājas attīstības projektu, ir paredzēts, ka daļa tehniskā aprīkojuma, kas saistīts 

ar vizuāli plastiskās apakšnozares, tai skaitā keramikas un tēlniecības specializāciju un dizaina 

apakšnozares vides mākslas specializāciju studiju īstenošanu, tiks uzstādīta Kugas mājā. 
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2.3. LMA internacionalizācijas plāns un eksporta potenciāls 

Latvijas Mākslas akadēmijas internacionalizācijas plāns balstās LMA Internacionalizācijas 

īstenošanā.  LMA Internacionalizācijas stratēģija ir izstrādāta ņemot vērā LMA stratēģisko 

virsmērķi: izcilas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas mākslas, dizaina un mākslas zinātnes izglītības 

nodrošināšana.  

Latvijas Mākslas akadēmijas Internacionalizācijas stratēģijas prioritārais uzdevums ir 

starptautiskas konkurētspējas un Latvijas Mākslas akadēmijas tēla un vārda starptautiska 

atpazīstamība vizuālās kultūras, mākslas un mākslas zinātnes jomās.  

Tā īstenošana balstās skaidri formulētos trīs mērķos:  

 Starptautiskas konkurētspējīgas mākslas un dizaina pētniecības un radoši 

mākslinieciskās darbības un mākslas un radošo industriju studiju vidi 

 Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskas konkurētspējas veicināšana, 

nodrošinot efektīvu un daudzpusīgu starpinstitucionālu studiju pieredzes apmaiņu 

Eiropas vienotās izglītības telpas ietvaros 

 Veidot un saglabāt augsta līmeņa starptautisko sadarbību, attīstot ilgtspējīgu mākslas, 

mākslas zinātnes un radošo industriju starptautiskās partnerības tīklojumu 

Lai vairotu izcilu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kā arī sekmētu LMA virzību uz pasaules 

klases mākslas akadēmiju, “Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plānā 2012.-2020. 

gadam”, tika izvirzīti 3 prioritārie mērķi: 

 LMA studentu sasniegumi; 

 LMA atzīšana un atpazīšana starptautiskā mērogā; 

 LMA potenciāls kļūt par izcilības paraugu citām augstskolām gan Latvijā, gan 

Centrālajā un Austrumeiropas reģionā, nodrošinot efektīvus, optimizētus un resursu-

ietilpīgus studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās 

darbības pakalpojumus un procesus Latvijas Mākslas akadēmijā. 

Definējot virsmērķi veidot pasaules klases mākslas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmijas 

darbības plānā internacionalizācija tika iekļauta kā organiska visu trīs mērķu daļa un kā 

organiska studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskās darbības daļa. 

Prioritātē LMA atzīšana un atpazīšana starptautiskā mērogā tika definēti sekojoši sasniedzamie 

mērķi: 
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1. Veidot Eiropas līmeņa starptautiski konkurētspējīgu mākslas un radošo industriju studiju 

vidi. 

2. Nodrošināt efektīvu un daudzpusīgu starpinstitucionālu studiju pieredzes apmaiņu 

Eiropas vienotās izglītības telpas ietvaros. 

3. Attīstīt ilgtspējīgu mākslas, mākslas zinātnes un radošo industriju starptautiskās 

partnerības tīklojumu. 

 

Starptautiskas konkurētspējas un Latvijas Mākslas akadēmijas tēla un vārda starptautiskas 

atpazīstamības vizuālās kultūras, mākslas un mākslas zinātnes jomā noteikto mērķu 

sasniegšanai tika definētas “Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plānā 2012.-2020. 

gadam” sekojošas iniciatīvas:  

 Internacionalizācijas principu iegulšana visās studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskās 

aktivitātēs visos līmeņos 

 Augsta līmeņa reprezentatīvu ārvalstu aktivitāšu – projektu, konferenču, izstāžu, skašu - 

īstenošana katrā LMA studiju apakšnozarē 

 Labāko ārvalstu studentu un mācībspēku piesaiste LMA, pievēršot uzmanību kvalitātei un 

nevis kvantitātei, tai skaitā aktīvi izmantojot Erasmus + instrumentus. 

 Eiropas mobilitātes programmu paplašināšana, lai nodrošinātu vēl lielākas iespējas 

studentu un mācībspēku dalībai apmaiņas programmās, tai skaitā Erasmus +. 

 Eiropas mākslas augstskolu sadarbības tīkla dibināšana salīdzinošā novērtējuma projekta 

Ilgtermiņa sadarbības programmu izveide ar mākslas un tehnoloģiju augstskolām par 

moderno tehnoloģiju integrāciju mākslas un dizaina produktu izstrādē. 

 Multikulturāli draudzīga vide, infrastruktūra un procesi ārvalstu studentiem un 

mācībspēkiem. 

 Pētniecības darba attīstība un paplašināšana Mākslas humānisma vērtību sekmēšanai 

plašākā sabiedrībā, tai skaitā ārpus Latvijas.  

 LMA mācībspēku, administrācijas un studentu starptautiskas konkurētspējas veicināšana, 

tai skaitā nodrošinot angļu valodas prasmju pilnveidi. 

 Maģistra studiju programmas piedāvājuma izstrāde ārvalstu studentiem angļu valodā. 

 Ilgtspējīgu un stratēģiskā partnerībā balstītu kopīgā grāda studiju programmu izstrāde. 

 Dinamisku un interaktīvu Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas resursu attīstība, īpašu 

uzmanību pievēršot starptautiskai informācijai, paredzot visu struktūrvienību integrēšanu, 

kā arī saglabājot izpausmes brīvību. 

 Ilgtspējīgu un stratēģiskā partnerībā balstītu LMA projektu, pārstāvniecības galeriju un/vai 

filiāles izveides sekmēšana nozīmīgos Eiropas mākslas centros. 

 Esošo mākslas vēstures pētījumu un mākslas zinātnes monogrāfiju publicēšana vienotā 

izdevumu krājumā, nodrošinot to starptautisku apriti.  

  



83 
 

 

Iedzīvinot internacionalizācijas stratēģiju, Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskā 

atpazīstamība, tēla veidošana un zīmola attīstība tiek veikta to saistot ar Latvijas Mākslas 

akadēmijas vērtībām: 

BRĪVĪBA: Pētniecības, radošās darbības un pasniegšanas brīvība un atvērtība 

jaunajam ir akadēmiskās dzīves pamatprincipi. Noraidot neiecietību un 

vienmēr gatavībā uzsākt dialogu, akadēmija nodrošina ideālu vietu 

pasniedzēju un studējošo sadarbībai, cilvēciskai saskarei un koleģialitātei 

jaunu ideju un zināšanu radīšanai un izplatīšanai. 

HUMĀNISMS: Humānisms, kurš mūsdienu mākslas pasaulē izpaužas kā cieņas un 

atbildības pilna pozīcija, kura respektē jebkuras cilvēciskās būtnes tiesības 

un kura vienlaikus pauž rūpes par mūsu vidi un planētu.  

Mākslas humānisms ir mākslai piemītoša pašpietiekamība. Mākslas 

humānisms nozīmē mākslas sasaisti ar cilvēku un ar tā tradīciju; tas 

apliecina individuālu talantu, individuālu izcilību, individuālu atbildību, 

individuālas ilgas, vīzijas un pārdzīvojumus. Mākslas humānisms piedāvā 

alternatīvu 21. gadsimta patērētāju sabiedrībai, uzsverot personību, tās 

talanta iespējas un centrālo lomu kultūras modelī, kurš balstās vērtībās, 

kuras ir veidojušas Eiropas kultūru sākot ar Renesansi. 

INDIVIDUALITĀTE: Radošas personības individualitātes respektēšana, ļaujot tai paust domas 

un rīkoties atšķirīgi no vairākuma viedokļa un rīcības studiju, 

mākslinieciskās jaunrades un pētniecības procesā, izmantojot 

mākslinieciskos instrumentus, zīmes, formas, žestus un objektus. 

PERSONĪBAS: Skolotāja nozīmes stiprināšana, iesaistot studiju procesā starptautiski un 

nacionāli atzītus māksliniekus un pētniekus, kuru radošā, pētnieciskā un 

dzīves pieredze kalpo par neatsveramu informācijas avotu un jaunu 

turpmāko sasniegumu pamatu studējošajiem. 

TRADĪCIJAS: Akadēmijas apmācības pamatā ir vienlaicīga akadēmiskās tradīcijas 

respektēšana, iekļaujot klasiskos mākslas priekšmetus: zīmēšanu, 

glezniecību un veidošanu, kā arī modernu un jaunākajās mākslas izglītības 

tendencēs balstītu apmācības metožu izmantošana. Akadēmijas tradīcija ir 

dinamiska, tā izmanto vēsturiskās tradīcijas nākotnes veidošanā. 
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FUTŪRISMS: Akadēmijas izglītības stratēģiskais mērķis ir tādu ideju, zināšanu, prasmju 

un kompetences nodošana studējošajiem, kas sniegtu būtisku ieguldījumu 

visai mūsu sabiedrībai, mūsu laikam. Akadēmijas atbildība ir labākas 

nākotnes radīšana visai sabiedrībai. Līdz ar to, arī mākslas, dizaina un 

mākslas teorijas mērķiem ir jābūt vērstiem uz nākotni. 

 

2.3.1. Internacionalizācijas stratēģijas ietekmes faktori 

Balstoties “Latvijas Mākslas akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijā 2009.-2015. 

gadam” definētajām Mākslas un kultūras lomām un ietekmes sfērām, ir formulēti LMA 

Internacionalizācijas stratēģijas ietekmes faktori 

Ietekmes sfēra  Internacionalizācijas loma un ietekme  

Tiešā studiju ietekme Internacionalizācijas iekļaušana studiju procesa 

kodolā nodrošina studiju satura, uzdevumu un 

mērķu sasaisti ar attiecīgās studiju jomas 

starptautiski aprobētu praksi, metodēm un 

inovācijām, paredzot to pārnesi un adaptēšanu 

 

Tiešā pētniecības ietekme Internacionalizācija ir organiska pētniecības procesa 

vadības daļa. Internacionalizācija veicina pētnieku 

iesaisti starptautiskās pētnieku grupās, 

starptautiskos pētniecības tīklos un projektos, tai 

skaitā Apvārsnis 2020 projektos, kā arī pētnieku 

darba rezultātu publicēšanu starptautiskās 

konferencēs un starptautiski citējamos izdevumos. 

  

Tiešā radoši mākslinieciskās 

darbības ietekme 

Ņemot vērā modernās mākslas un dizaina 

internacionālo raksturu, mākslas un dizaina izglītība 

ir neatraujami saistīta ar internacionalizācijas 

stratēģiju.  

Internacionalizācija nodrošina jaunu, radoši 

māksliniecisko ideju un inovāciju metožu apguvi un 
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apmaiņu, kalpojot par vienu no būtiskākajiem 

mākslas un dizaina studiju radošā procesa 

katalizatoriem. 

 

Tiešā un netiešā ekonomiskā 

ietekme  

Internacionalizācija nodrošina jaunu zināšanu, 

prasmju un kompetenču apguvi sniedzot tiešu 

ieguldījumu cilvēkresursu kapacitātes 

paaugstināšanā. Piemēram, US un HK augstskolu 

pieredze ātrās prototipēšanas jomā var tikt 

adaptēta Latvijas dizaina un mākslas telpā, 

nodrošinot ātrāku ideju pārnesi un ekonomisko 

spēlētāju konkurētspējas pieaugumu. 

   

Tiešā un netiešā sociālā 

ietekme  

   

Internacionalizācija veicina jaunas sociālas 

pieredzes apguvi un stiprina sociālo toleranci. 

  

 

2.3.2. Internacionalizācijas stratēģijas kvalitātes vadība 

LMA Internacionalizācijas stratēģijas kvalitātes vadība tiek veikta balstoties modificētā un LMA 

vajadzībām pielāgotā EFQM (Eiropas Kvalitātes Vadības Fonda (European Foundation for 

Quality Management)) modelī. Šis modelis dod iespēju izvērtēt un ieviest kvalitatīvu 

internacionalizācijas procesu vadību. 

LMA Internacionalizācijas stratēģijas kvalitātes vadība nodrošina ārējās un iekšējās kvalitātes 

vadības uzdevumus dažādos Latvijas Mākslas akadēmijas organizācijas līmeņos sekmējot 

internacionalizācijā iesaistīto pušu pašvērtējumu un konstatētu jomas, kurās veicami 

uzlabojumi. 

2.3.4. LMA studiju programmu eksporta potenciāls 

LMA modernizējamām studiju programmām piemīt augsts eksporta potenciāls. Par to var 

pārliecināties, izvērtējot Erasmus+, Pasaules Erasmus, KUNO un CIRRUS programmu ietvaros 

veikto ienākošo mobilitāti.  
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Ienākošie studenti (studijas/prakse/kursi) 2015/2016: 

 Erasmus+: 37 

 KUNO: 12 

 CIRRUS: 1 

 Pasaules Erasmus: 1 

Daļa no reflektantiem, kuri piedalās konkursā studijām LMA, ir citu ES valstu pilsoņi un viņi var 

pretendēt uz studijām LMA uz vienādiem konkursa nosacījumiem ar Latvijas pilsoņiem un 

personām, kurām ir patstāvīgas uzturēšanās atļauja. Vienlaikus LMA regulāri saņem 

pieteikumus no ārpus ES valstu reflektantiem, kuriem nav patstāvīgas uzturēšanās atļaujas un 

kuri vēlētos studēt LMA. Tas apliecina LAM programmu potenciālo eksportspēju, kuru šobrīd 

liedz attīstīt augstā resursu noslodze un arī LMA dienesta viesnīcas trūkums. 

Saskaņā ar LMA Internacionalizācijas stratēģiju, LMA turpinās attīstīt dažādas mobilitātes 

formas, ārvalstu studējošo piesaisti uzlūkojot ne kā peļņas instrumentu, bet kā studiju vides 

internacionalizācijas instrumentu, ar kura palīdzību padarīt visas LMA studiju programmas 

konkurētspējīgas.  

Īstenojot LMA Internacionalizācijas stratēģiju, tiek turpināta ārvalstu mācībspēku iesaiste 

akadēmijas studiju programmu īstenošānā izmantojot Erasmus+, KUNO un CIRRUS mobilitātes 

instrumentus, kas ļauj nodrošināt pasaules līmeņa speciālistus, kurus augstskola nevarētu 

atļauties, ņemot vērā atalgojuma atšķirības Latvijas un citu Eiropas valstu akadēmiskajam 

personālam.  

ienākošā studējošo mobilitāte LMA 

Erasmus+ studentu mobilitāte KUNO CIRRUS Pasaules Erasmus
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2.4. LMA cilvēkresursu attīstības plāns un personāla atalgojuma 

politika 

LMA tiek īstenots cilvēkresursu attīstības plāns, kurš paredz kompleksu pieeju akadēmiskā un 

vispārējā personāla atlasei, attīstībai un pilnveidei un nosaka atbilstošu, attīstību un augstskolas 

stratēģiskos mērķus veicinošu atalgojuma politiku.  

2.4.1. Akadēmiskā personāla atlase un attīstības veicināšana  

Saskaņā ar Augstskolu likumu mākslas specialitātēs profesora, asociētā profesora vai docenta 

amatos var ievēlēt personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās 

augstskolas senātā pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. LMA tiesības veidot 

savu akadēmiskā personāla atlases politiku, ir būtiskākais augstskolas instruments akadēmiskās 

izcilības sasniegšanai. Ievēlēšanu akadēmiskajos amatos regulē nolikums, kas paredz savu 

kritēriju kopumu 

2.4.2. Akadēmiskā personāla profesionālas pilnveides veicināšana 

LMA ir noteikta kārtība kādā tiek veicināta un atzīta akadēmiskā personāla profesionālā 

pilnveide. Tā ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662. Rīgā 2014. gada 28. 

oktobrī “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtība”. Tā paredz, ka LMA pasniedzējiem 

ievēlēšanas periodā ir jāpilnveido savas profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences. LMA 

pasniedzēju profesionālā pilnveide var ietvert profesionālās pilnveides programmas par 

inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 

akadēmisko stundu apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas) apguvi. LMA pasniedzēju 

profesionālā pilnveide var ietvert arī profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko 

mobilitāti un piedalīšanos konferencēs un semināros. Apliecinot profesionālo pilnveidi, kura ir 

ietvērusi profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos 

konferencēs un semināros, LMA pasniedzēji iesniedz viesaugstskolu izsniegtus sertifikātus vai 

cita veida dokumentus, kuri apliecina dalību mobilitātē vai konferencēs un semināros, 

konferenču vai semināru apstiprinātas darba kārtības, ja tajās ar savu referātu vai citādā veidā 

piedalās LMA pasniedzējs, un viņš vai viņa ir minēti konferenču vai semināru darba kārtības, vai 

arī LMA Ārlietu un izstāžu daļas izsniegtas izziņas, apliecinot profesionālās pilnveides mērķim 

atbilstošu mobilitāti un minot tajā pavadīto laiku. 

2.4.3. Akadēmiskā personāla attīstību veicinoša atalgojuma politika  

Veicinot LMA akadēmiskā personāla attīstību, pilnveidojot atalgojuma sistēmu un nodrošinot 

studiju, radošā un zinātniskā darba integritāti, LMA ir izveidota uz rezultātiem orientēta 

atalgojuma politika, kura tiek īstenota piemērojot LMA Nolikumu par akadēmiskā personāla 
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darba slodzi un akadēmiskā personāla rezultātu pārvaldību Latvijas Mākslas akadēmijā 

Nolikumā ir ietverti būtiski principi, kā tiek veidotas akadēmiskā personāla slodzes, nosakot, ka 

LMA akadēmiskā personāla pilnu akadēmiskā darba slodzi veido studiju, mācību metodiskais un 

administratīvi organizatoriskais, mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darbs un 

tā mērķis ir noteikt taisnīgu, studējošo, akadēmiskā personāla un augstskolas interesēm 

atbilstošu akadēmiskā personāla darba slodzes uzskaiti. Būtiskas, akadēmiskā personāla 

attīstību veicinošas komponentes ir mācību metodiskais darbs un mākslinieciskās jaunrades un 

zinātniskās pētniecības darbs. Mācību metodiskais darbs tiek saistīts ar profesionālās pilnveides 

darbu un to  veido lekciju materiālu papildināšana, mācību materiālu izstrādāšana, pasniedzēju 

profesionālā pilnveide atbilstoši Kārtībai kādā Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji iesniedz 

dokumentus, kuri apliecina profesionālo pilnveidi noteiktajam, tai skaitā profesionālās 

pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti un studiju procesa internacionalizācijas 

darbs, kā arī informācijas par radoši māksliniecisko darbību sagatavošana un iesniegšana. 

Mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darbs saskaņā ar Augstskolu likumu, tiek 

veltīts jaunradei un pētniecībai mākslas nozarē vai tai pielīdzināmā nozarē. Mākslinieciskās 

jaunrades un zinātniskās pētniecības darbs ir daļa no akadēmiskā personāla darba slodzes. 

Mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darbu plāno un par to atskaitās atbilstoši 

Latvijas Mākslas akadēmijā nosacītajiem mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētnieciskās 

kvalifikācijas kritērijiem, nodrošinot rezultātu pārvaldību. Atskaitoties par mākslinieciskās 

jaunrades un zinātniskās pētniecības rezultātiem, pasniedzēji iesniedz informāciju par radoši 

mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības rezultātiem, tai skaitā arī par rezultātiem, 

kas atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.994 Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 

finansētas no valsts budžeta līdzekļiem minētajiem sniegumiem. Atskaitoties par 

mākslinieciskās jaunrades rezultātiem tiek minēts LMA piesaistītais finansējums īstenoto radošo 

un māksliniecisko projektu ietvaros (atbilstoši MK Nr.994 17.4. punktam, NACE kodi 59, 74.10, 

90.01, 90.02, 90.03), kuru  aktivitāšu īstenošanā saskaņā ar rakstveida līgumu ir iesaistīts vismaz 

viens maģistrants vai doktorants. Atskaitoties par zinātniskās pētniecības rezultātiem tiek 

minēts ieguldījums, LMA īstenoto Eiropas Savienības Ietvarprogrammas pētniecības un 

attīstības projektu ietvaros un citu starptautisku pētījumu projektu (atbilstoši Frascati Manual) 

konkursos iepriekšējā gadā, LMA īstenoto pētniecības un attīstības līgumdarbu ietvaros 

(atbilstoši Frascati Manual), tai skaitā pētniecības un attīstības līgumdarbu ar komersantiem, 

publiskām personām (izņemot pašvaldības) un citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām 

personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, LMA īstenoto pētniecības un attīstības 

līgumdarbu (atbilstoši Frascati Manual) ar pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ietvaros. 

2.4.5. LMA vispārējā personāla atalgojuma politika un attīstības plāns 

LMA vispārējā personāla atalgojuma politika tiek noteikta atbilstoši LMA Nolikumam par darba 

samaksu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nolikuma par darba samaksu mēķis ir 

sekmēt sekmēt LMA misijai, mērķiem un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas 

realizāciju,  kā arī panākt LMA darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju Latvijas darba 



89 
 

tirgū. Īstenojot snieguma finansējuma pārvaldības un ar snieguma finansējumu saistītās 

atlīdzības politiku, LMA ir izstrādājusi LMA snieguma finansējuma pārvaldības politiku un LMA 

snieguma finansējuma atlīdzības noteikšanas kārtību. Snieguma finansējuma atlīdzības 

noteikšanas kārtībā ir noteikts, ka atbilstoši noteiktajam, ka snieguma finansējums, kuru 

piesaista Latvijas Mākslas akadēmija, tiek izmantots, lai veicinātu aktivitātes, kuru mērķis ir 

uzlabot pētniecībā balstītās augstākās izglītības rezultātus un snieguma finansējuma rezultātus, 

tai skaitā stimulējot snieguma finansējuma ieguvē iesaistītos akadēmiskā un vispārēja personāla 

pārstāvjus, un atbalstītu un nodrošinātu Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģijas īstenošanu. 

Noteikta daļa snieguma finansējuma tiek novirzīta kā atlīdzību administrācijas un vispārējā 

personāla pārstāvjiem, kuri ir snieguši tiešu ieguldījumu snieguma finansējuma piesaistē un 

projektu īstenošanā un kā atlīdzība akadēmiskajam un vispārējam personālam, kurš vadīja vai 

atbildēja par tādiem radoši mākslinieciskajiem projektiem, kuri atbilst NACE 74.10 (Specializētie 

projektēšanas darbi), NACE 90.01 (Mākslinieku darbība), NACE 90.02 (Mākslas palīgdarbības) un 

NACE 90.03 (Mākslinieciskā jaunrade ) un kuru finansējuma snieguma rezultāti ir auditēti un 

kalpo par pamatu piesaistītajam snieguma finansējuma atbilstoši kritērijam Mz (atbilstoši 

Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) kodiem 59, 74.10, 

90.01, 90.02, 90.03 augstākās izglītības institūcijas īstenoto radošo un māksliniecisko projektu 

ietvaros, tai skaitā radošo un māksliniecisko līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām 

un citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, 

iepriekšējā gadā piesaistītais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību 

nodošanas). Akadēmiskajam un vispārējam personālam, kurš vadīja vai atbildēja par 

attiecināmajiem radoši mākslinieciskajiem projektiem atlīdzība tiks aprēķināta saskaņā ar 

formulu (noapaļojot līdz veseliem EUR): 

 

    (    
     

     
)        

 

Mz EUR – augstskolai piešķirtais snieguma finansējums atbilstoši kritērijam Mz  

 

Mz LMA – augstskolas piesaistītais finansējuma, kurš atbilda snieguma finansējuma 

kritērijam Mz, kurš tika auditēts un atzīts par pamatu piešķiramā snieguma finansējuma 

aprēķinam. 

 

Mz P – akadēmiskā un vispārējā personāla, kurš vadīja, īstenoja vai atbildēja par tādiem 

radoši mākslinieciskajiem projektiem, kurš augstskolai piesaistīja finansējumu, 

augstskolai piesaistītais finansējums, kurš atbilst snieguma finansējuma kritērijam Mz, 

un ir ticis auditēts un atzīts par pamatu piešķiramā snieguma finansējuma aprēķinam. 
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Mz A – akadēmiskā un vispārējā personāla atlīdzība (autoratlīdzība), kurš izstrādāja, 

vadīja, īstenoja vai atbildēja par tādiem radoši mākslinieciskajiem projektiem, kuri 

augstskolai piesaistīja finansējumu atbilstoši kritērijam Mz. 

 

Snieguma finansējuma atlīdzības aprēķina tabulā var tikt izmantots rādītājs MzPLMA, 

kur        (    
     

     
) – attiecīgā projekta augstskolai piesaistītais snieguma 

finansējums, kurš atbilst snieguma finansējuma kritērijam Mz, un ir ticis auditēts un 

atzīts par pamatu piešķiramā snieguma finansējuma aprēķinam . 

 

Būtiska akadēmiskā un vispārējā personāla attīstības politikas daļa ir Erasmus+ stipendiju 

konkursa nolikumā noteiktā personāla docēšanas mobilitāte un personāla stažēšanās 

mobilitāte, veicinot iepazīšanos ar ārvalstu mākslas augstskolu un mākslas institūciju darbu. 
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2.5. LMA kvalitātes vadības un akadēmiskās integritātes un 

ētikas nodrošināšanas plāns 

2.5.1. Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās kvalitātes vadības sistēmas principi un 

politika 

Latvijas Mākslas akadēmija īsteno iekšējās kvalitātes vadības sistēmu, kuras ietvaros tiek 

iedibināta kvalitātes vadības politika un procedūras, izstrādāti mehānismi Latvijas Mākslas 

akadēmijas studiju programmu veidošanai, iekšējai apstiprināšanai, uzraudzīšanai un 

periodiskai pārbaudei, tiek izveidoti un publiskoti studējošo sekmju vērtēšanas kritēriji, 

nosacījumi un procedūras, kas ļauj pārliecināties par studējošo rezultātu sasniegumiem, tiek 

izveidota iekšējā kārtība un mehānismi akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba pieredzes 

nodrošināšanai un tiek vākta un analizēta informācija par studējošo sekmēm, absolventu 

nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar studiju programmu, kā arī tiek vākta un analizēta 

informācija par akadēmiskā personāla darba efektivitāti, pieejamiem studiju līdzekļiem un 

augstskolas būtiskākajiem rādītājiem. 

 

Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās kvalitātes vadības politikas mērķis ir Latvijas Mākslas 

akadēmijas stratēģiskās specializācijas īstenošana. Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskā 

specializācija ir mākslas, dizaina, mākslas un kultūras teorijas un vēstures augstākās izglītības 

nodrošināšana, balstot izglītību pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā un pārnesot 

tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovācijas un radoši māksliniecisko praksi, sekmējot kultūras 

un radošo industriju darbību, Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko 

attīstību. 

 

Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās kvalitātes novērtējums balstās modificēta un mākslas 

augstskolas specifikai pielāgota EFQM izcilības modeļa izmantošanā. LMA stratēģijas 

īstenošanas kvalitātes novērtējums tiek veikts balstoties modificētā un LMA vajadzībām 

pielāgotā EFQM (Eiropas Kvalitātes Vadības Fonda (European Foundation for Quality 

Management)) izcilības modelī. Šis modelis dod iespēju izvērtēt un ieviest kvalitatīvu un uz 

izcilību vērstu Latvijas Mākslas akadēmijas procesu vadību. 
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EFQM pašvērtējuma metode dod iespēju visām LMA stratēģijas realizācijā iesaistītajām pusēm, 

novērtēt un strukturēt un aprakstīt ietekmi un sniegumu deviņos sekojošajos aspektos:  

4.1. Vadība 

4.2. Personāls 

4.3. Stratēģija 

4.4. Partneri un resursi 

4.5. Procesi, procedūras, studijas un pakalpojumi 

4.6. Ieguvumi studentiem (nevis klientiem, studējošie nav klienti, bet daļa no augstskolas 

personāla) 

4.7. Ieguvumi akadēmiskajam un vispārējam personālam 

4.8. Ieguvumi sabiedrībai 

4.9. Galvenie rezultāti 

 

LMA stratēģijas kvalitātes vadība nodrošina ārējās un iekšējās kvalitātes vadības uzdevumus 

dažādos Latvijas Mākslas akadēmijas organizācijas līmeņos sekmējot iesaistīto pušu 

pašvērtējumu un konstatējot jomas, kurās veicami uzlabojumi. 

 

Latvijas Mākslas akadēmijas kvalitātes vadības politikas principi tiek izstrādāti balstoties 

„Eiropas Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” 

2015. gada redakcijas pirmajā daļā, kas augstākās izglītības institūciju iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmai izvirza prasības desmit jomās 

 

Latvijas Mākslas akadēmijā izveido kvalitātes nodrošināšanas politiku un īsteno to pasākumos, 

padarot par daļu no augstskolas vadības prakses, kvalitātes vadības novērtējumam izmantojot 

EFQM izcilības modeli. 
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Latvijas Mākslas akadēmija veic īstenojamo augstākās izglītības programmu un piešķiramo 

grādu apstiprināšanu un periodisku vērtēšanu. Programmu īstenošanas novērtēšana un vadība 

tiek veikta balstoties Latvijas kvalitāšu ietvarstruktūrās, izvērtējot sasniedzamos studiju 

rezultātus un programmas apguvē iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetenci. 

 

Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmas tiek īstenotas ņemot vērā to, ka studiju 

procesa centrā ir studējošais, kurš mācās, tiek mācīts un novērtēts tādā veidā, kas iedrošina 

viņu aktīvi un radoši līdzdarboties studiju procesā. 

 

Latvijas Mākslas akadēmija izvirza noteiktus īpašās piemērotības kvalitātes kritērijus 

reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Visā studējošā studiju 

procesā viņa studiju sekmēm un studiju progresam aktīvi seko un savu veikumu atgriezeniski 

novērtē visas studējošo izglītošanā un studiju vadībā iesaistītās struktūrvienības. Vienlaikus 

Latvijas Mākslas akadēmija izstrādā savas procedūras studējošo iepriekšējās pieredzes 

novērtējumā un atzīšanā. 

 

Latvijas Mākslas akadēmijā īsteno Augstskolu likumā noteiktu atklātu un godīgu akadēmiskā 

personāla atlases politiku. Atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajam, Latvijas Mākslas akadēmijā 

izstrādā un nosaka kvalifikācijas kritērijus ievēlēšanai akadēmiskajos amatos mākslas jomā 

profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem. Līdz ar kvalifikācijas kritērijiem 

mākslinieciskās darbības, pētniecības, pedagoģiskās un organizatoriskajās jomās, tiek Latvijas 

Mākslas akadēmijā tiek noteikta arī profesionālās pilnveides kārtība. Latvijas Mākslas akadēmijā 

tiek veicināta akadēmiskā un vispārējā personāla profesionālā pilnveide, kā arī tiek stimulēta, 

tai skaitā atalgota akadēmiskā un vispārējā personāla ieguldījuma loma 2. pilāra sasniedzamo 

rezultātu īstenošanā. 

 

Latvijas Mākslas akadēmija nodrošina, atbilstoši publiski vai no privātajiem līdzekļiem 

piešķirtajam studiju finansējumam, nepieciešamos resursus studijām un studiju procesa 

nodrošinājumam. 

 

Latvijas Mākslas akadēmija nodrošina nepieciešamās un būtiskās informācijas uzkrāšanu, analīzi 

un izmantošanu, savu studiju programmu un citu aktivitāšu vadībai. 

 

Latvijas Mākslas akadēmija publisko informāciju par savām studiju programmām, informējot 

reflektantus un sabiedrību, par studiju, pētnieciskajām un atbilstoši augstskolas profilam, 

mākslinieciski radošajām aktivitātēm. Latvijas Mākslas akadēmija uzkrāj un analizē informāciju 

par māksliniecisko procesu norisēm un Latvijas Mākslas akadēmijas mākslinieciski radošo 

aktivitāšu vēstījumu un atbilstību Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģijas principiem. 

Latvijas Mākslas akadēmija uzrauga studiju programmu īstenošanas gaitu un veic 

nepieciešamos uzlabojumus to īstenošanā, to atspoguļojot regulārā ziņojumā. 
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Latvijas Mākslas akadēmija iesaistās cikliskā studiju programmu un studiju virziena ārējās 

kvalitātes uzraudzības procesā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vienlaikus 

Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvji piedalās kvalitātes uzraudzības aģentūru darbības 

nodrošināšanā, tai skaitā līdzdarbojoties ekspertu statusā, un piedalās kā iesaistīto pušu 

pārstāvji ārējās kvalitātes novērtēšanas institūciju uzraudzībā. 

 

Būtisku loma Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa kvalitātes vadībā ir augstskolas 

struktūrvienībām - katedrām, nodaļām, meistardarbnīcām, programmu padomēm un Latvijas 

Mākslas akadēmijas Studiju padomei un Padomnieku konventam, kā arī augstskolas Senātam 

un Satversmes sapulcei.  

 

Latvijas Mākslas akadēmijā nozīmīga loma studiju programmu ietvaros pagūto mākslas un 

dizaina zināšanu un prasmju novērtējumam profilējošajos studiju priekšmetos ir katedru un 

nodaļu strapskatēm un skatēm un Latvijas Mākslas akadēmijas Senāta skatei.  

 

2.5.2. Ētikas kodekss un akadēmiskā integritāte  

Būtiska LMA akadēmiskās integritātes un ētikas nodrošināšanas politikas daļa ir LMA Ētikas 

kodeksā noteikto akadēmiskās ētikas principu iedzīvināšana visās LMA darbības jomās un 

procesos.  LMA Ētikas kodeksa mērķis ir rosināt studējošos, mācībspēkus un darbiniekus būt 

uzticamiem un taisnīgiem, godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot ētikas 

vadlīnijām darbā, savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā. LMA Ētikas kodekss ietver 

ētiskas uzvedības pamatprincipus un normas, kas studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem 

jāievēro attieksmē pret LMA, savā darbā un attiecībās ar citiem LMA saimes pārstāvjiem.  
 

Atbilstoši Ētikas kodeksā noteiktajam LMA darbinieki, pasniedzēji un studējošie ievēro šādus 

ētikas pamatprincipus: 

1. Godprātības princips 

2. Koleģialitātes princips 

3. Atbildības princips 

4. Lobēšanas atklātības pamatprincips 

5. LMA darbinieku uzvedības pamatprincipi 

5.1. Akadēmiskā personāla ētika 

5.2. Vispārējā personāla ētika 

5.3. Vadītāja ētika 

5.4. Studējošo ētika 
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Būtiska studējošo ētikas daļā ir nosacījums “nepieļaut plaģiātu un neuzdot par saviem citu 

personu darbus vai šo darbu fragmentus” 

LMA Ētikas kodeksa īstenošanu uzrauga LMA rektora apstiprināta Ētikas komisija, kas, 

pamatojoties uz Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas Nolikumu, sniedz padomus un izskata Ētikas 

kodeksa neievērošanas un nepildīšanas gadījumus un pieņem lēmumus, kuri nav pretrunā ar 

Latvijas Republikas likumdošanas normām. 
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3.1. LMA rīcībā esošās infrastruktūras raksturojums 

3.1.1. LMA īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu 

grupu) un zemes vienību raksturojums 

LMA valdījumā, īpašumā vai lietojumā ir sekojoši īpašumi:  

a) Valdījumā - Oskara Kalpaka bulvāris 13, Rīga, 

Oskara Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV 1867, zemes kadastra apzīmējums 01000090057 ar 

8 791 m² zemes platību. 

Īpašnieks Latvijas Valsts, Latvijas Mākslas akadēmijas valdījumā, īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz zemi un ēkām, balstoties uz 2003.gada 24.janvāra LR Ministru kabineta 

rīkojuma Nr. 49, 2003, gada 1.septembra LR Kultūras ministrijas uzziņa par nekustamo 

īpašumu Nr. 05-9/2195. 

Mācību iestādes ēka (kadastra apzīmējums 01000090057001) 

No sarkanajiem ķieģeļiem un laukakmens būvēta ēka ar 4 virszemes stāviem un vienu 

pazemes stāvu. Būves kopējā platība 7 104,4 m². Ēkā ir centrālā apkure, elektroapgāde, 

aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācija u.c. Studiju darba telpu platība 3 584,54 m², 

izstāžu un reprezentācijas telpu platība 669,32 m², saimniecisko telpu platība 693,56 m², 

pārējo telpu (gaiteņi, vējtveris, kāpnes utml.) platība 2156,66 m². Iespējams izbūvēt bēniņu 

telpas 433m². 

Ēkas nolietojums 20% (2003.gadā). 

Izmantota kā mācību iestāde ar mācību telpām, mācību darbnīcām un administratīvajām 

telpām. 

Mācību iestādes ēka (kadastra apzīmējums 01000090057002) 

No sarkanajiem ķieģeļiem un laukakmens būvēta ēka ar 3 virszemes stāviem un vienu 

pazemes stāvu. Būves kopējā platība 1 456,7 m². Ēkā ir centrālā apkure, elektroapgāde, 

aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācija u.c. Studiju darba telpu platība 860,81 m², 

saimniecisko telpu platība 344,21 m², pārējo telpu (gaiteņi, vējtveris, kāpnes, WC, utml.) 

platība 250,89 m². 

Ēkas nolietojums 20% (2003.gadā). 
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Izmantota kā mācību iestāde ar mācību telpām un mācību darbnīcām. 

Rekonstruēta saimniecības ēka - Korpuss 2 (kadastra apzīmējums 01000090057003) 

Projekta “LMA studiju kvalitātes uzlabošana” Nr. 3DP/3.1.2.1.1/09.IPIA/VIAA/011 ietvaros 

2012.gadā pārbūvēta saimniecības ēka par mācību telpām un mācību darbnīcām. 

Rekonstruēto korpusu veido divus stāvus augsts apjoms ar kopējo platību 573,5 m². Studiju 

darba telpu platība 392,6 m², pārējās telpas 180,9 m², ko papildina ekspluatējams jumts 115 

m² platībā. Ēkā ir centrālā apkure, elektroapgāde, aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācija 

u.c.  

Ēkas nolietojums 4% (nodota ekspluatācijā 2012.gada 31.augustā). 

Izmantota kā mācību iestāde ar mācību telpām un mācību darbnīcām. 

Noliktavas ēka (kadastra apzīmējums 01000090057006) 

No sarkanajiem ķieģeļiem un betona būvēta ēka ar apvienotu virszemes un pazemes stāvu, 

veidojot vienotu noliktavas telpu 93,8 m². 

Ēkas nolietojums 4% (nodota ekspluatācijā 2012.gada 31.augustā). 

Ēka tiek lietota kā noliktava. 

Zemes gabala un būvju apgrūtinājumi: 

1. Zemes gabala teritorijā izbūvētas telekomunikācijas. 

2. Būves (kadastra apzīmējums 01000090057001 un 01000090057002) aizsargājami kultūras 

pieminekļi. 

3. Rīgas gāzes saimniecībai “Rīgas gāze” piederošs gāzes vads. 

4. Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla. 

5. Zemes gabala daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās. 

6. Siltumtīklu aizsargjosla. 

7. TP aizsargjosla. 

8. Īpašums atrodas kultūras pieminekļa teritorijā: Rīgas pilsētas vēsturiskā centrā. 

9. Ceļa servitūts piebraukšanai energoobjektam. 

 

b) Īpašumā - Jāņa Kugas māja, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķile 

Jāņa Kugas māja, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķile, LV 5052, zemes kadastra apzīmējums 

74050010038 ar 4 239 m² zemes platību. 
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Īpašnieks Latvijas Mākslas akadēmija, pamatojoties uz 2003.gada 13.novembra Dāvinājuma 

līguma. 

No silikātķieģeļiem un dolomīta akmeņiem būvēta ēka kadastra apzīmējumu 

74050010038001 2 stāviem un pazemes stāvu nogāzes pusē ar kopējo platību 330,5 m². Ēkā 

ir elektroapgāde, aukstā ūdens dziļurbums, lokāla kanalizācija un gāzes apkure. 

Ēkas nolietojums 40% (2015.gadā). 

Izmantota kā mācību prakses un semināru vieta ar mācību darbnīcām. 

Zemes gabala un būvju apgrūtinājumi: 

1. Vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti. 

 

c) Lietojumā - Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle Baznīcas ielā 34A, Rēzekne 

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle Baznīcas ielā 34A, Rēzekne, LV4601 

Filiāles vajadzībām nomājam Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas ēkas 2. stāva un 

pagraba mācību telpas ar kopējo platību 462,7 m². Ēkā ir centrālā apkure, elektroapgāde, 

aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācija u.c. Studiju darba telpu platība ir 318,6 m², 

pārējo telpu platība (gaiteņi, kāpnes, WC, utml.) 144,1 m². 

Telpu stāvoklis labs. 

Telpas tiek izmantotas kā mācību iestāde ar mācību telpām un mācību darbnīcām. 

 

3.1.2. LMA turpmākā rīcība ar īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo ēkām (būvēm) 

Īstenojot studiju programmu modernizācijas projektu, Jāņa Kugas māja Kugas ielā 11. Īkšķilē 

tiktu modernizēta un un pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem, savukārt LMA ēku 

Kalpaka bulv. 13 modernizētu un pielāgotu personām ar funkcionāliem traucējumiem, tiklīdz 

šādam projektam izdotos piesaistīt nepieciešamos līdzekļus. 

3.1.3. LMA rīcībā esošo mācību iekārtu un aprīkojuma uzskaitījums, to pašreizējā 

stāvokļa raksturojums un noslodze 

Latvijas Mākslas akadēmijas rīcībā šobrīd ir sekojošās mācību iekārtas un tehnoloģiskais  

aprīkojums. Mācību iekārtu un tehnoloģiskā parīkojuma stāvokli nosaka ikgadējais 

grāmatvedības piešķirtais nolietojums: 
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o Datortehnikas nolietojums 20% kalendārajā gadā; 

o Tehnoloģisko iekārtu nolietojums 20% kalendārajā gadā; 

o Citas tehnikas nolietojums 20% kalendārajā gadā; 

o Saimnieciskās iekārtas nolietojums 10% kalendārajā gadā; 

 

Datortehnikas un tehnoloģisko iekārtu nolietojums redzams tabulas sadaļā – Beidzamie 5 gadi, 

gb., (2011 – 2016), kur uzrādās šajā periodā iepirktā datortehnika un iekārtas. 

Tehnoloģisko iekārtu noslodze redzama tabulas sadaļā – noslodze/ studenti gb., uzrādot iekārtu 

lietotāju skaitu 2016/2017.m.g. 

Tehnoloģiskajām iekārtām, kuras ir iegādātas vairāk nekā pirms pieciem gadiem, ir šobrīd 100% 

nolietojums.  

 

Nr Beidz.5 

gadi 

gb. 

gb Nosaukums Nolietojuma raksturojums Noslodze 

Studenti 

gb. 

1 1 1 3D delta printeris  Nolietojums mazāks nekā 

100% 
80 

2 3 3 3D printeris Nolietojums mazāks nekā 

100% 
80 

3 0 2 Adāmā mašīna Nolietojums lielāks nekā 

100% 
46 

4 0 1 Akmens slīpmašīna  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
30 

5 0 1 Auduma tvaicēšanas 

iekārta 

Nolietojums lielāks nekā 

100% 
85 

6 0 1 Audumu tvaicējamais katls Nolietojums lielāks nekā 

100% 
85 

7 0 1 Aušanas mašīna  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
39 

8 1 1 Izšūšanas moduli, kompl. ar 

Bernina Embroidery 

Software Deigner Plus7 

programmas komplekts ar 

5 drošība 

Nolietojums mazāks nekā 

100% 

46 

9 0 1 Cangu slīpmašīna  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
24 

10 0 1 Cilvēka skelets  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
699 

11 0 1 Dublēšanas prese Nolietojums lielāks nekā 

100% 
24 
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12 0 1 Eksponēšanas lampa Nolietojums lielāks nekā 

100% 
78 

13 0 2 Elektriskā mufeļu krāsns Nolietojums lielāks nekā 

100% 
32 

14 2 2 Filmskaneris Nolietojums mazāks nekā 

100% 
78 

15 0 1 Glazējamais skapis Nolietojums lielāks nekā 

100% 
32 

16 0 1 Glazūru maļamās dzirnavas. Nolietojums lielāks nekā 

100% 
32 

17 13 13 Grafiskā planšete Nolietojums mazāks nekā 

100% 
146 

18 0 1 Izšūšanas bloks Nolietojums lielāks nekā 

100% 
46 

19 0 4 Juvelieru  galds Nolietojums lielāks nekā 

100% 
24 

20 0 1 Keramikas apdedzināšanas 

mufelis 

Nolietojums lielāks nekā 

100% 
32 

21 0 1 Krāsns APE800 Nolietojums lielāks nekā 

100% 
32 

22 0 1 Liešanas iekārta  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
24 

23 0 1 Metināmais aparāts Nolietojums lielāks nekā 

100% 
54 

24 0 1 Metināšanas iekārta  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
54 

25 0 1 Mufeļkrāsns  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
32 

26 0 1 Oforta preses  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
68 

27 1 1 Palielināmais stereo bloks 

"EMZ-5TR" 

Nolietojums mazāks nekā 

100% 
78 

28 1 1 Plakanšuves šujmašīna Nolietojums mazāks nekā 

100% 
46 

29 1 1 Rūpnieciskais overloks   Nolietojums mazāks nekā 

100% 
46 

30 2 2 Rūpnieciskā šujmašīna  Nolietojums mazāks nekā 

100% 
46 

31 0 1 Sasp. gaisa žāvētājs Nolietojums lielāks nekā 85 
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100% 

32 0 1 Sietspiedes drukas galds Nolietojums lielāks nekā 

100% 
68 

33 0 1 Skelets klasiskais Nolietojums lielāks nekā 

100% 
699 

34 0 4 Slīpēšanas mašīna  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
54 

35 1 1 Stacionāra griestu gaismas 

sistēma. 

Nolietojums mazāks nekā 

100% 
699 

36 0 1 Stikla kausēšanas krāsniņa Nolietojums lielāks nekā 

100% 
27 

37 4 7 Šujmašīna Trijām iekārtām 

nolietojums lielāks nekā 

100% 

46 

38 1 1 Kombinētais gludināmaias 

galds ar nosūci/pūšanu, 

tvaika ģeneratoru ar 

rūoniecisko gludekli un 

tvaika birsti 

Nolietojums mazāks nekā 

100% 

46 

39 0 1 Vakuuma formēšanas 

iekārta  

Nolietojums lielāks nekā 

100% 
80 

40 0 1 Valcis  Nolietojums lielāks nekā 

100% 
24 

41 0 1 Vaska inžektors Nolietojums lielāks nekā 

100% 
30 

42 5 7 Video Projektors  Divām iekārtām 

nolietojums lielāks nekā 

100% 

78 

43 15 20 Videokamera  Piecām iekārtām 

nolietojums lielāks nekā 

100% 

78 

44 0 3 Zīmēšanas gaismu statīvs Nolietojums lielāks nekā 

100% 
699 

 

LMA rīcībā esošais datortehnikas aprīkojums un dārgākās, specifiski mācību procesam 

paredzētās datorprogrammas. 

Datortehnikas iekārtu noslodze redzama tabulas sadaļā – noslodze/ studenti gb., uzrādot 

iekārtu lietotāju skaitu 2016/2017.m.g. 
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Datortehnikai, kura ir iegādāta vairāk nekā pirms pieciem gadiem, šobrīd ir 100% nolietojums 

un datortehnikai, kuras daļa ir iegādāta vairāk nekā pirms pieciem gadiem, ir daļējs nolietojums.  

 

Nr 

Beidz.5 

gadi 

gb. 

gb 

Nosaukums Kategorijas nosaukums Noslodze 

Studenti 

Gb. 

1 182 221 
Dators  

39 datoriem nolietojums 

lielāks nekā 100% 
699 

2 0 10 
Digitaizeri 

Nolietojums lielāks nekā 

100% 
80 

3 7 9 
Kopētājs  

2 kopētājiem nolietojums 

lielāks nekā 100% 
699 

4 10 15 
Printeris 

5 printeriem nolietojums 

lielāks nekā 100% 
699 

5 20 27 
Projektors  

7 projektoriem nolietojums 

lielāks nekā 100% 
699 

6 1 1 
Skaņas mikseris   

Datortehnika, sakaru un cita 

biroja tehnika 
16 

7 8 10 
Skeneris  

2 skeneriem nolietojums 

lielāks nekā 100% 
158 

8 8 8 
Video demonstrācijas 

monitors 

Datortehnika, sakaru un cita 

biroja tehnika 
699 

9 20 26 

WACOM Datora planšete  

6 WACOM planšetēm 

nolietojums lielāks nekā 

100% 

158 

10 26 26 CorelDraw Graphics Suite Datorprogrammas 305 

11 83 83 MS Office Datorprogrammas 699 

12 4 4 Autodesk 3ds Max Datorprogrammas 80 

13 1 1 Autodesk Maya Datorprogrammas 80 

14 40 40 Adobe CS Datorprogrammas 699 

15 24 24 Adobe Creative Cloud Datorprogrammas 699 

16 3 3 ACD SEE Datorprogrammas 80 

17 9 9 Final CutStudio Datorprogrammas 80 

18 25 26 Maxon Cinema 4D Datorprogrammas 78 

19 15 15 Animate Pro Permanent Datorprogrammas 78 

20 40 40 Tildes Biorojs Datorprogrammas 699 

21 20 20 NTFS for Mac Datorprogrammas 80 

22 5 5 Apple Motion Datorprogrammas 80 
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23 5 5 APPLE Compressor Datorprogrammas 80 

24 5 5 ABBYY Finereder Pro Datorprogrammas 80 

 

3.1.6. LMA pēdējo piecu gadu laikā veiktās investīcijas  

Nozīmīgākā LMA pēdējo piecu gadu laikā veiktā investīcija bija LMA īstenotais Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju 

kvalitātes uzlabošana”. LMA studiju programmu modernizācijā plānotie ieguldījumi sinerģiski 

saistās ar īstenotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas Mākslas 

akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, tomēr tos nav paredzēts izmantot atjaunojot vai 

dublējot ieguldījumus, kas veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta 

„Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” ietvaros. 

3.1.7. ERAF projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju 

kvalitātes uzlabošana” mērķis bija atbilstoši mūsdienu labākajai praksei modernizēt Akadēmijas 

infrastruktūru un aprīkojumu, nodrošinot studiju iespējas arī cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem. Projekta gaitā veikta Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija, 

pilnveidots bibliotēkas aprīkojums, iegādātas studiju darbam nepieciešamas iekārtas, piederumi 

un tehnoloģijas. Rekonstruēto saimniecības ēkas korpusu veido divus stāvus augsts apjoms, un 

kopējā telpu platība ir 549 m2, ko papildina izbūvēts ekspluatējams jumts 115 m2 platībā. 

Studiju telpas 392,6 m2, neapkurināma noliktava 94 m2  

Rekonstruētajā būvē, kas ikdienā tiek dēvēta par Mākslas akadēmijas korpusu nr. 2, atrodas 

daudzfunkcionālas, transformējamas studiju telpas, kas piemērojamas dažādām vajadzībām. 

Ēkas puspagraba stāvā iekārtota studija darbam ar attēlu digitālā vidē, ietverot gan statisku, gan 

kustīgu materiālu. Studijā, kurā zināšanas papildināt aicināti visu Mākslas akadēmijas nodaļu 

studenti, apgūstamas tehnoloģiju pamatzināšanas atbilstoši katras nodaļas specifikai, kā arī tiek 

piedāvāta programma tiem studentiem, kuri vēlēsies apgūt kādu digitālo tehnoloģiju virzienu 

padziļināti. Savukārt ēkas otrajā stāvā atrodas akadēmiskajam un radošajam darbam piemērota 

daudzfunkcionāla zāle. Abos stāvos šobrīd aktīvi norit intensīvs studiju darbs – norisinās lekcijas 

un uzsākti jauni kursi, kuru īstenošana iespējama, pateicoties jauno telpu un aprīkojuma 

pavērtajām iespējām. Projekts Mākslas akadēmijai ir ļāvis būtiski uzlabot studiju kvalitāti, 

turpinot piedāvāt konkurētspējīgu pasaules līmeņa izglītību mākslā, dizainā un mākslas zinātnē. 

Projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” tika īstenots darbības 

programmas 2007.- 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātē „Infrastruktūra 

cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.2. pasākumā „Augstākās izglītības infrastruktūra”, 3.1.2.1. 

aktivitātes 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 
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modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības 

programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.  

Vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas 

studiju kvalitātes uzlabošana” nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011 īstenošanu tika 

parakstīta 2010. gada 19. maijā, savukārt rekonstrukcijas ietvaros veicamie būvdarbi tika uzsākti 

2011. gada jūnijā un ēka nodota ekspluatācijā – 2012. gada 30. augustā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija LVL 1 016 154,00 lati (EUR 1 445 865,00), tajā skaitā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 863 730,00 latu (85% no projekta finansējuma), 

valsts budžeta finansējums 72 858,00 lati (EUR 103 668,18) (7,17% no projekta finansējuma), 

cits publiskais finansējums - 79 566,00 lati (EUR 113 212,86) (7,83% no projekta finansējuma). 

Īstenojot projektu, tika veikta arī specifiska aprīkojuma iegāde. Tai skaitā, Jauno mēdiju un 

jauno informācijas tehnoloģiju studiju aprīkojuma iegāde - 6 komplekti; mēbeles jauno mēdiju 

un jauno informācijas tehnoloģiju studiju aprīkošanai - 63 gab.un 6 komplekti; bibliotēkas 

aprīkojuma iegāde - 18 gab. 

3.1.8. LMA piedalīšanās ESF projektā „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā 

pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” 

Otrs būtiskākais, starptautiski finansētais investīciju avots bija ESF finansēts projekts „Vienota 

nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” 

(vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001), kuru īstenoja Izglītības un 

zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām – projekta sadarbības 

partneriem, tai skaitā Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtu. 

Projekta īstenošanas ilgums bija no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 15. decembrim. 

Projekta kopējais finansējums bija 15 102 877,90 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējums 14 960 590,72 EURO un valsts budžeta finansējums 142 287,18 EURO. 

Latvijas Mākslas akadēmijai un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtam 

pieejamais finansējums projektā bija - 24 527, 38 € 

Tā kā projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības 

nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās, 

tad tā ietvaros tika iegādātas augstsražīgas datoru tehnoloģijas - divi IBM Flex System x240 

8737D2G serveri (divi Intel Xeon E5-2695v2 12 kod., 256GB DDR3 1600MHz Dual Rank ECC 

RDIM, 2portu Ethernet 10Gb/s (virtual fabric), 2 900GB (10000 RPM)6Gb/s SAS HDD, Windows 

Server 2012 Standard OEM). 
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3.1.9. VKKF finansējums LMA studiju bāzes uzlabošanai  

2015. un 2016. gadā tika īstenoti divi vērienīgi VKKF projekti LMA studiju bāzes uzlabošanai, 

kuru rezultātā tika iegādāti specifiski materiāli un aprīkojums attiecīgi 28 514 EUR un 19 335 

EUR apmērā. 

3.1.10. LMA esošās infrastruktūras pašreizējā noslodze 

Kopējā telpu noslodze LMA, ieskaitot visu nodaļu telpas, vispārējo studiju un zinātniskajam 

darbam atvēlētās telpas, ir apmierinoša un veido vidēji 7 kvadrāatmetrus uz vienu studējošo. 

Kopējā telpu noslodze LMA  

Kopā visu nodaļu telpas 699  4281,38 6,13 

Kopā ar vispārējām studiju un 

zinātniskā darba telpām  

699   4957,48 7,09 

Kopā visas telpas 699  9228,4 13,2 

 

Tomēr apakšnozaru un specialitāšu vēsturiskā attīstība, ņemot vērā studējošo intereses maiņas 

un kultūras attšitības un tautsaimniecības intereses, ir radījušas nevienmērīgu telpu noslodzi. 

Vizuālās mākslas nodaļa 

Apakšnozaru nosaukums  Studējošo 

skaits 

nodaļā                    

(BA+MA) 

Nodaļu Kopsavilkums  

(kvadratūra vidēji 

vienam studentam)                      

(m²) 

Telpu 

skaits 

Telpu 

kopējā 

kvadratūra    

(m²) 

1 Glezniecības 104 11 692,7 6,66 

2 Tekstilmākslas 39 10 395,86 10,15 

3 Grafikas 68 9 361,35 5,31 

  Kopā 211 30 1449,91 6,87 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 

Apakšnozaru nosaukums  Studējošo 

skaits 

nodaļā                    

(BA+MA) 

Nodaļu Kopsavilkums  

(kvadratūra vidēji 

vienam studentam)                      

(m²) 

Telpu 

skaits 

Telpu 

kopējā 

kvadratūra    

(m²) 

4 Tēlniecības 30 6 249,9 8,33 

5 Keramikas 32 11 294,3 9,19 
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6 Stikla mākslas 27 9 156,6 5,8 

  Kopā 89 26 700,8 7,87 

Mākslas zinātnes nodaļa 

Apakšnozaru nosaukums  Studējošo 

skaits 

nodaļā                    

(BA+MA) 

Nodaļu Kopsavilkums  

(kvadratūra vidēji 

vienam studentam)                      

(m²) 

Telpu 

skaits 

Telpu 

kopējā 

kvadratūra    

(m²) 

7 Restaurācijas 23 6 209,82 9,12 

8 Mākslas zinātnes 69 5 188,8 2,74 

  Kopā 92 10 398,62 4,33 

Dizaina nodaļa 

Apakšnozaru nosaukums  Studējošo 

skaits 

nodaļā                    

(BA+MA) 

Nodaļu Kopsavilkums  

(kvadratūra vidēji 

vienam studentam)                      

(m²) 

Telpu 

skaits 

Telpu 

kopējā 

kvadratūra    

(m²) 

9 Funkcionālais dizains 80 10 336,5 4,21 

10 Vides mākslas 42 8 290,75 6,92 

11 Metāla dizaina 24 10 175,1 7,29 

12 Modes māksla 46 3 121,4 2,64 

  Kopā 192 24 923,75 4,81 

Audio-vizuālās mēdiju mākslas nodaļa 

Apakšnozaru nosaukums  Studējošo 

skaits 

nodaļā                    

(BA+MA) 

Nodaļu Kopsavilkums  

(kvadratūra vidēji 

vienam studentam)                      

(m²) 

Telpu 

skaits 

Telpu 

kopējā 

kvadratūra    

(m²) 

13 Vizuālās komunikācijas 62 11 284,1 4,58 

14 Scenogrāfijas 37 4 131,6 3,56 

15 Kustība. Attēls. Skaņa. 16 2 392,6 24,54 

  Kopā 115 14 808,3 7,03 

 

 

Latgales filiāle 

Apakšnozaru nosaukums  Studējošo Nodaļu Kopsavilkums  
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skaits 

nodaļā                    

(BA+MA) 

Telpu 

skaits 

Telpu 

kopējā 

kvadratūra    

(m²) 

(kvadratūra vidēji 

vienam studentam)                      

(m²) 

1 Glezniecība 15 4 91,2 6,08 

2 Grafika 15 3 67,3 4,49 

3 Tekstilmāksla 6 1 47,4 7,9 

4 Tēlniecība 4 9 112,7 28,18 

  Kopā 40 17 318,6 7,97 

  Kopā filiāles telpas 40 18 462,7 11,57 

 

LMA studiju programmu modernizācija un infrastruktūras attīstības plāns, paredz tādu LMA 

infrastruktūras attīstību, kura ļautu pārvarēt nevienmērīgo telpu noslodzi un nodrošinātu 

infrastruktūru netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju pārnesei un studiju eksporta 

potenciāla nodrošināšanai.  
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3.2. LMA infrastruktūras attīstības plāns 

LMA savā studiju programmu modernizācijā un infrastruktūras attīstības plānā balstās darba 

tirgus izpētē un kultūras attīstības procesu analīzē, ņemot vērā tautsaimniecības attīstības 

tendences un virzienus kā Latvijā, tā arī Eiropā. 

Šobrīd LMA ir iecerējusi savstarpējā sinerģijā attīstīt vairākus infrastruktūras attīstības 

projektus. 

Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķim "Palielināt 

modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" (MK 

noteikumi Nr.561 no 16.08.16), laika periodā no 2017. gada līdz 2020. gadam LMA plānots 

investēt 642 528.00 EUR. Finansējuma ietvaros paredzēts modernizēt LMA infrastruktūru un 

iegādāties aprīkojumu izglītības programmu īstenošanas vajadzībām. Paredzams, ka šis 

finansiālais ieguldījums LMA studiju programmu modernizācijā Kalpaka bul.13 (Rīga) un J.Kurgas 

mājā (Ikšķilē) veicinās studentu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, veicinot 

starptautisku un lokālu sadarbību, izstrādājot jaunus dizaina un vizuālās mākslas produktus, kā 

arī palielinās privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un radošās industrijās inovācijās 

(īpaši dizainā). Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums palīdzēs studentiem radīt un 

tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovācijas, atbilstoši 21.gs. attīstības tendencēm. Telpas un 

aprīkojums tiks izmantots visiem dizaina un vizuālās mākslas izglītības, izpētes un izstrādes 

posmiem – ideju radīšanai, to attīstīšanai, realizācijai un arī rezultāta analīzei.  

Ievērotjot telpu reniovācijai pieejamo finanšu līdzekļu apjomu Eiropas Savienības struktūrfondu 

2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

8.1.1. specifiskā atbalsta mērķim "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un 

radošās industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros, ir paredzēts renovēt Latvijas Mākslas 

akadēmijas īpašumā esošo Jāņa Kugas ēku (Īkšķilē). Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) ilgadējā 

rektora, profesora, scenogrāfa, gleznotāja Jāņa Kugas (1878-1969) mājas renovācijas projekta 

mērķis ir izveidot LMA rezidenču centru dažādu nozaru mākslas, dizaina, kultūras un radošās 

industrijas projektiem, pieredzes apmaiņai, kontaktu veidošanai un izglītojošiem pasākumiem, 

kurš funkcionētu, nodrošinot vasaras studiju ciklu visu studiju programmu un apakšnozaru 

studējošajiem un līdzīgi Viļņas Mākslas akadēmijai piederošai Nidas mākslas kolonijas 

Starptutiskai mākslas doktorantūras vasaras skolai. LMA rezidenču centra attīstība, īstenojot 

Starptautiskas mākslas doktorantūras vasaras skolas funkcijas, tiktu uzsākts īstenot līdz ar 

paredzamajām izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos, kas ļautu uzsākt trešā studiju cikla 

programmas mākslā un dizainā. 2015. gadā LMA izstrādāja projektu “Rezidence dažādu nozaru 

mākslas, kultūras un radošās industrijas projektiem, pieredzes apmaiņai, kontaktu veidošanai, 

izglītojošiem pasākumiem.” 
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Piesaistot jaunus studentus, apmeklētājus un interesentus (lielākoties māksliniekus un radošus 

cilvēkus) LMA KUGAS mājā jau šobrīd ik gadu rīko LMA pavasara un rudens mākslas plenērus, 

LMA docētāju meistarklases, starptautisko Baltijas valstu studentu un pasniedzēju keramikas 

simpoziju „Buro Box”, u.c. interešu izglītību un ārpus lekciju pasākumus. Kopš 2007. gada šeit 

LMA keramikas katedra katru vasaru rīko starptautisko Baltijas valstu studentu un pasniedzēju 

keramikas simpoziju. Kā arī LMA Vizuālās mākslas apakšnozare rīko studentu plenērus strādājot 

nepastarpināti tieši dabā, pētot apkārtējās vides un telpas mainību atkarībā no gaismas, laika 

apstākļu un atmosfērisko īpatnību mijiedarbības. LMA studentu apmācības pamatā ir vienlaicīga 

akadēmiskās tradīcijas respektēšana, iekļaujot klasiskos mākslas priekšmetus: zīmēšanu, 

glezniecību un veidošanu, kā arī modernu un jaunākajās mākslas izglītības tendencēs balstītu 

apmācības metožu izmantošana. Akadēmijas tradīcija ir dinamiska, tā izmanto vēsturiskās 

tradīcijas nākotnes veidošanā. 

Līdz ar KUGAS mājas projekta īstenošanu, ir paredzēts tajā īstenot sekojošas funkcijas un 

norises: 

 Lekciju un darbnīcu telpas; 

 Rezidenču programma;  

 Izbraukuma sesijas;  

 Studiju plenērs; 

 Radošās sadarbības platforma; 

 kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

 LMA galerijas kontaktpunkta darbības īstenošana, kurā noritētu studentu, mācībspēku, 

Erasmus mobilitātes viesu studentu vai ārvalstu kolēģu darbu izstādes un prezentācijas. 

 Starptautiskās doktorantūras programmas vasaras rezidenču skola 

Jāņa Kugas dzīvojamā māja ir iedvesmojoša telpa, tās apkārtne un pati Ikšķile ir piemērota 

inovatīvu ideju radīšanai. Šeit jauniem māksliniekiem un dizaineriem ir iespēja dzīvot un 

netraucēti strādāt, radot jaunus mākslas un radošo industriju projektus, izmantot darbnīcas, 

organizēt radošus un izglītojošus pasākumus, izstādes. LMA stratēģiskās attiecības vīzija paredz, 

ka arī turpmāk unikāla kultūrvēsturiska vide kalpos ne tikai kā pievilcīgs fons mākslas 

baudīšanai, bet kopīgā sinerģijā ar vēstures mantojumu tā radīs jaunu pievienoto vērtību 

auditorijai. Jau tagad Jāņa Kugas dzīvojamā mājā kultūras notikuma saturs tiek veidots, 
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respektējot vietas vēsturisko stāstu un iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu. Līdzšinējā LMA 

darbības prakse un starptautiskie labas prakses piemēri apliecina, ka ieguldot pūles, var izveidot 

efektīgu sadarbības modeli, iegūstot pārsteidzošus rezultātus un auditorijas novērtējumu 

reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. KUGAS mājas mākslas telpas izveide ir nozīmīga 

valstiskā mērogā - tā ne vien kalpos kā rezidenču, lekciju un darbnīcu vide LMA studentiem, bet 

arī interaktīva mākslas telpa, kurā apmeklētāji iegūs jaunas zināšanas izstādēs, semināros un 

vieslekcijās.  LMA ieguvums – docētāju, studentu profesionalitātes un zināšanu līmeņa celšanai 

daudzfunkcionālā laikmetīgās mākslas un dizaina centrā.  

Lai KUGAS mājas rezidence kļūtu pievilcīgāka tās studējošajiem, ir jāizveido vieta, kur strādāt un 

iegūt jaunas zināšanas, un atpūsties, tai skaitā nodrošinot bezmaksas bezvadu interneta 

pieslēgumu.  Ikvienam interesentam būs pieejama laikmetīgās mākslas, teorijas un 

eksperimentālā teksta grāmatu, periodisko izdevumu bibliotēka, kuras fokuss ir teksts, kultūras 

un mākslas kritika un teorija un to visdažādākās formas laikmetīgās mākslas praksē (mākslas 

teorijas grāmatas, izstāžu katalogi, mākslinieku albumi, u.c.) Bibliotēku papildinās Mākslas 

akadēmijas un LMA Mākslas vēstures institūta un dažādu projektu ietvaros izdotās grāmatas. 

Raksturojot paredzamo ieguldījumu apjomu – 192 115 EUR, raugoties no pašreizējā Kugas 

mājas tehniskā stāvokļa viedokļa, tie ir uzlūkojami kā pietiekami, jo ēkas nolietojums nav tik 

liels, ka būtu nepieciešams veikt kapitālo remontu. Ņemot vērā ēkas apjomu 330,5 m², 

paredamais ieguldījums 582 EUR uz kvadrātmetru, ir piemērots renovāciju finansējumam un 

atbilst nozarē vidējām renovāciju, kuras neprasa kapitālo remontu apjomam. Savukārt 

raksturojot ēkas uzturēšanas izmaksas, jāpiezīmē, ka jau šobrīd LMA uztur Kugas ēku, tā kā 

papildus uzturēšanas līdzekļi nebūs nepieiciešami.  

Ņemot vērā paredzamo Kugas ēkas noslodzi, kā arī izmantošanas raksturu, LMA un Īkšķiles 

pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu, kurā paredz turpmāku sadarbību izmantojot Kugas 

māju plašam funkciju lokam, kas atbilst iecerētajai radošās sadarbības platformai, kura tiktu 

īstenota kā organiska studiju procesa satāvdāļa, jebkādas sadarbības aktivitātes ar pašvaldību 

veidojot apzinoties studiju procesa prioritātē, kas arī atspoguļojas Īkšķiles pašvaldības vēstulē 

(2017.gada 19.maijā, Nr2.1-9/2-11/150-2017).  

Savukārt Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas 

efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros tiks radīta jauna LMA infrastruktūra A.Briāna 

ielā 13, Rīga. Projekta finansējuma saņēmējs VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (MK noteikumi 

Nr.188 no 29.03.16). Šī projekta veiksmīga realizācija nodrošinās LMA un profesionālās izglītības 

kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC RDMV) izglītības programmu 

īstenošanas vajadzībām jaunas infrastruktūras būvniecību. Projekts paredz, ka jaunā ēkā 
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A.Briāna ielā 13 tiks apvienotas LMA un PIKC RDMV radniecīgu dizaina izglītības programmas 

zem viena jumta un nosaukuma "Dizaina prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace"".  

Līdz 2021. gadam A.Briāna ielā 13 kļūs par vietu, kur LMA studentu un docētāju idejas pārtop 

prototipos, ko iespējams komercializēt, mākslinieku un dizaineru radītos produktus ieviešot 

tirgū. Projekts paredz mazā formāta prototipēšanas darbnīcu un studiju telpu izveidi, kā arī lielā 

formāta prototipēšanas darbnīcu un dizaina un mākslas studiju telpu izveidi Briāna ielā 13, Rīga.  

Objekta darbības nodrošināšanai valsts līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 

2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 

finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos 

Nr.655 “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz 

vienu izglītojamo” paredzētajam. 

Atbalstot A.Briāna ielā 13 revitalizācijas projektu 2016. gadā, valdība apliecina, ka dizaina 

izglītība, īpaši industriālā dizainā, ir darbs ar komplicētiem tehniskiem risinājumiem, kas balstās 

komandas darbā, kuram ir nepieciešama īpaša materiāli tehniskā bāze. Projekta rezultātā "Riga 

Makerspace" studiju programmas veicinās LMA un PIKC RDMV dizaina izglītības pilnveidi un 

modernizāciju atbilstoši kultūras attīstības un darba tirgus prasībām, kā arī nodrošinās radoši 

māksliniecisko un netehnoloģisko inovāciju pārnesi tautsaimniecībā. Tiks nodrošināta kvalitatīva 

un pieejama studiju vide visiem LMA studentiem, tajā skaitā personām ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

"Riga Makerspace" infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pieejamība, nodrošinās 

studentu un absolventu spēju prast pielietot profesionālās zināšanas radošajās industrijās. Kā 

arī palīdzēs studentos veicināt prasmes pieņemt patstāvīgus lēmumus, identificēt ar 

profesionālo darbību saistītās tehniskās un organizatoriskās problēmas, operatīvi reaģēt uz 

strauji mainīgajiem tirgus konjuktūras un konkurences apstākļiem Latvijā un Eiropas Savienībā. 

Paredzams ka līdz 2022.gadam jaunizveidotais centrs A.Briāna ielā 13 kļūs par vienu no Baltijas 

valstu vadošajiem Starpdisciplināru izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centriem, 

kurš darbosies radošo industriju un inovāciju jomā, sniedzot atbalstu Latvijas tautsaimniecībai. 

Abi augstāk minētie Eiropas fondu projekti atbilst valsts augstākā vidējā termiņa plānošanas 

dokumenta Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) paredzētiem uzdevumiem 

un mērķim īstenot Latvijā „ekonomisko izrāvienu”. Projektu realizācija palīdzēs LMA studentiem 

un docētājiem sekot tautsaimniecības nozaru attīstības virzieniem, ieviešot studiju procesā 

jaunākās tehnoloģijas un palīdzot radīt jaunus mākslas un dizaina produktus ar pievienoto 

vērtību, kā arī būt reaģēt spējīgiem uz jauniem darba tirgus izaicinājumiem. Projekti paredz, ka 

pieejamā infrastruktūra studentiem un absolventiem ļaus studēt modernizētā studiju vidē, 

attīstīt mākslas un dizaina prototipus, kas pēc iespējas precīzi un reāli atspoguļo tehnoloģisko 

un netehnoloģisko inovāciju risinājumus, biznesa idejas un to biznesa potenciālu. Tas savukārt 
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palīdzēs piesaistīs uzņēmējus, kuriem potenciāli var būt interese šos produktus turpmāk pārnest 

ražošanā. Svarīgākais, veidojot šādu mākslinieku un dizaineru un uzņēmēju dialogu, ir ļoti 

precīzi formulēt, kādas ir vēlmes un kādam ir jābūt gala produktam.  

3.2.1. LMA studiju programmu modernizācijai plānotie indikatīvie ieguldījumi 

Šobrīd tiek plānoti vairāki alternative ieguldījumu indikatīvie varianti 

1. LMA studiju programmu modernizācijas plānotais indikatīvais ieguldījuma variants 

(būvdarbu apjoms nepārsniedz 30%) 
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Provizoriskais 

sadalījums 

192 115 EUR 

(tiek izbūvēts 

studiju un  

starptautisko 

doktorantūras 

rezidenču 

centrs Kugas 

mājā Ikšķilē) 

354 400 

EUR 

50 000 

EUR 

12 924 

EUR 

24 426 

EUR 
5 000 

EUR 

3 663 

EUR 

                                                      
17

 Augstākās izglītības institūciju infrastruktūras, tai skaitā ēku un telpu (izņemot dienesta viesnīcas), laboratoriju 
un koplietošanas infrastruktūras, attīstība, lai modernizētu STEM studiju programmas un pielāgotu infrastruktūru 
personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
18

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, 
inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama STEM studiju programmu īstenošanai; 
19

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, 
bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa īstenošanai; 
20

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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2. LMA studiju programmu modernizācijas plānotais indikatīvais ieguldījuma variants bez 

būvdarbiem  

Ieguldījumu 
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Provizoriskais 

sadalījums 

546 515 

EUR 

50 000 

EUR 

12 924 

EUR 

24 426 

EUR 
5 000 

EUR 

3 663 EUR 

 

Šajā ieguldījumu alternatīvajā variantā iekārtām tiktu paredzēts par 192 115 EUR vairāk ieguldīt 

iekārtās un tehnoloģijās, kas nozīmētu papildus iekārtas, kuras varētu izmantot sinerģijā ar 

iecerēto Riga Makerspace projektu, līdz ar studiju procesa modernizēšanu risinot arī pārneses 

un sadarbības jautājumus.  

3. LMA studiju programmu modernizācijas plānotais indikatīvais ieguldījuma variants (būvdarbu 

apjoms pārsniedz 30%) 

                                                      
21

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, 
inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama STEM studiju programmu īstenošanai; 
22

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, 
bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa īstenošanai; 
23

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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Provizoriskais 

sadalījums 

392 600 EUR 

(tiek izbūvēti 

bēniņi un lifts) 

202 400 EUR 35 000 EUR 12 528 EUR 

 

4. LMA studiju programmu modernizācijas plānotais alternatīvais indikatīvais ieguldījuma 

variants (būvdarbu apjoms pārsniedz 30%) 

                                                      
24

 Augstākās izglītības institūciju infrastruktūras, tai skaitā ēku un telpu (izņemot dienesta viesnīcas), laboratoriju 
un koplietošanas infrastruktūras, attīstība, lai modernizētu STEM studiju programmas un pielāgotu infrastruktūru 
personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
25

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, 
inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama STEM studiju programmu īstenošanai; 
26

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, 
bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa īstenošanai; 
27

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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Provizoriskais 

sadalījums 

192 600 EUR 

(tiek izbūvēti 

tikai bēniņi) 

392 400 EUR 45 000 EUR 12 528 EUR 

 

4.LMA studiju programmu modernizācijas plānotais alternatīvais indikatīvais ieguldījuma 

variants (būvdarbu apjoms pārsniedz 30%) 

                                                      
28

 Augstākās izglītības institūciju infrastruktūras, tai skaitā ēku un telpu (izņemot dienesta viesnīcas), laboratoriju 
un koplietošanas infrastruktūras, attīstība, lai modernizētu STEM studiju programmas un pielāgotu infrastruktūru 
personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
29

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, 
inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama STEM studiju programmu īstenošanai; 
30

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, 
bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa īstenošanai; 
31

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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sadalījums 

200 000 EUR 

(tiek izbūvēts 

tikai lifts) 

385 000 EUR 45 000 EUR 12 528 EUR 

3.2.2 LMA studiju programmu modernizācijai plānoto būvdarbu raksturojums un 

pamatojums ieguldījumu veikšanai ieskaitot alternatīvos variantus 

STEM studiju programmu modernizācijas projekta ietvaros, LMA izskatīja vairākus būvdarbu 

variantus un telpu modernizācijas plānus.  Līdz ar Kugas mājas Īkšķilē renovāciju, tika izskatīts 

arī LMA ēkas Kalpaka bulv. 13. telpu pārbūves, renovācijas un modernizācijas plāns. Tā ietvaros 

tika paredzēts, ka veicot izbūvi LMA ēkai bēniņos Kalpaka Bulv.13, Rīgā, tiktu palielināts 

pieejamais studiju telpu un darbnīcu apjoms (kopējā izbūvējamā platībā tiek lēsta ap 400 m2). 

Bēniņu izbūve tiktu veidota saskaņā ar SIA "AIG" izstrādāto skiču projektu, kas paredz bēniņos 

atjaunot vēsturiskās koka konstrukcijas, un izveidot jaunu kāpņu izbūvi uz bēniņu telpām, 

nomainot vecās elektrības, datortīklu u.c. vadu instalācijas, ieskaitot apgaismojuma 

rekonstruēšana, kā arī ēkas sētas pusē jaunu jumta logo izbūvi. Tiktu veikts LMA ēkas bēniņu 

telpu remonts un to pielāgošana darba vietu izvietošanai, iekārtu uzstādīšanai. Kopumā 

paredzēts izbūvēt sešas jaunas telpas (multifunkcionāla darbnīcas 68m2, semināru telpas 

studentu patstāvīgajam darbam 107m2), lekciju telpu (divas telpas viena 58.65m2 otra 60m2),  

3D modelēšanas telpas (divas telpas viena speciāli izbūvēta tīrtelpa (bezputekļu) 38-45m2 un 

                                                      
32

 Augstākās izglītības institūciju infrastruktūras, tai skaitā ēku un telpu (izņemot dienesta viesnīcas), laboratoriju 
un koplietošanas infrastruktūras, attīstība, lai modernizētu STEM studiju programmas un pielāgotu infrastruktūru 
personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
33

 iekārtu, aparatūras, transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu, datortehnikas, tehnoloģiju, materiālu, 
inventāra un instrumentu iegāde, kas nepieciešama STEM studiju programmu īstenošanai; 
34

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana izglītības procesā, tai skaitā e-studiju attīstība, 
bezvadu interneta pieslēguma izveide izglītības procesa īstenošanai; 
35

 bibliotēkas fondu papildināšana; 
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otra datortelpa 95 m2), kā arī gaiteni kas tās savienos. Renovētajās LMA bēniņu telpās Kalpaka 

Bulv.13, Rīga tiktu radīta studiju vide atbilstoši mūsdienu prasībām. Tas savukārt palīdzēs 

sadarbībā ar starptautiskiem mākslas izglītības tīkliem un ekspertiem, piemēram, Eiropas 

Mākslu institūciju līgas (ELIA; The European League of Institutes of the Arts), ar kuru kopā 

šobrīd LMA īsteno starptautisku projektu, kas ir tieši veltīts mākslas augstskolu absolventu 

nodarbinātībai - NE©XT Accelerator 2015 - 2018, modernizēt LMA programmas, atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam, kā arī starptautiskajā praksē pieņemtajiem kvalitātes kritērijiem.  

Diemžēl LMA vēsturiskās ēkas Kalpaka Bulv.13 nav ērti pieejamas personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, tamdēļ var prognozēt, ka jebkuri bēniņu pārbuves projekti atdursies pret 

būvvaldes iebildumiem, ka tos īstenojot netiek nodrošināta vides pieejamība. Jau īstenojot 

iepriekšējos projektus, LMA ir mēģinājusi pielāgot virkni tehnoloģisku palīdlīdzekļu, sākot ar 

dažāda veida pacēlājiem, līdz mobīlajiem pacēlajiem. Tomēr, gandrīz jebkurā gadījumā, izvēlētie 

risinājumi neapmierināja personas ar funkcionāliem traucējumiem, norādot, ka vienīgais 

apmierinošais un ērtais risinājums būtu vides pieejamības nodrošināšana izmantojot liftu. Jau 

ekas inovācijas projekta izstrādes laikā tika aplēsts, ka lifta iebūve LMA izmaksātu aptuveni 200 

000 EUR. 

Līdz ar to var tiekt, ka izskatot četras iespējamās alternatīvās, vislietderīgākais un pamatotākais 

liekas 1. Variants, proti, ieguldīt līdzekļus J.Kugas mājas renovācijā un pārbūvē izveidojot 

modernas, starptautiskām izglītības iespējām un sadarbību nodrošinošas rezidenču telpas 330 

m2 apjomā.  

2.variants, kura ietvaros būtu paredzēts izbūvēt liftu un bēniņu telpas, rezultātā nodrošinot ērtu 

vides pieejamību galvenajā ēkā un izbūvējot papildus studiju telpas, nebūtu īstenojams 

ierobežotā finansējuma apstākļos un tā īstenošanai ir jāpiesaista citi līdzekļi. 3.variants, proti 

tikai studiju telpu izbūve visticamāk saskarsies ar būvvlades un vides pieejamības ekspertu 

iebildumiem, savukārt 4.variants, proti, tikai lift izbūve, nozīmētu ērta vides pieejamības 

nodrošināšanu, tomēr vienlaikus studiju telpu samazinājumu (tās samazinātos lifta izbūves 

rezultātā). Tiesa, provizoriski aprēķini liecina, ka arī 3. un 4.variantā ieguldījumi būvniecībā 

pārsniegtu paredzamos 30% no projekta finansējuma. 

3.2.3. STEM studiju programmu modernizācijai iegādājamo mācību iekārtu un 

aprīkojuma uzskaitījums un iegādes pamatojums 

2017 - 2020. g. LMA plāno attīstīt STEM studiju programmu darba modernizēšanai 

multifunkcionālu laboratoriju, piesaistot arī ES finansējumu (MK noteikumi Nr.561 no 16.08.16). 

Lai LMA studenti pilnībā apgūtu dizainera profesijas standartā izvirzītos kritērijus un darba 

tirgus prasības, ir nepieciešams turpinot LMA ieviest modernas un mūsdienu prasībām 

atbilstošas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Jānodrošina jaunākās paaudzes 
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datortehnika, aprīkota ar jaunām CAD projektēšanas programmām, digitālām tāfelēm, 

grafiskām planšetēm, projektēšanas, rasēšanas un zīmēšanas studiju mācību programmām, 

multimediju komplektiem, 3D printeriem un 3D skeneriem, CNC un lāzera griešanas / 

gravēšanas iekārtas, ātrgaitas frēze u.c. iekārtas. 

Apzinoties, ka nākotnes mākslas un dizaina speciālistiem ir jāprot izvēlēties un pielietot 

modernas tehnoloģijas  (piem. 3D printeri un 3D skeneri, CNC un lāzera griešanas / gravēšanas 

iekārtas, ātrgaitas frēze u.c. iekārtas), kā arī, ka LMA dizaina studentiem jāpārzina šo 

tehnoloģiju tehniskai apkalpošanai paredzētās iekārtas, instrumentus un datorprogrammas, 

mūsdienu mākslas un dizaina studijas nav iedomājamas bez šo tehnoloģiju izmantošanas. 

Tomēr šādas iekārtas ir jāuzstāda īpašās darba telpas, kurās tiek stingri kontrolēti vides 

parametri (putekļu daudzums un temperatūra). Mūsdienu mākslinieku un dizaineru 

prototipēšanas darbnīcu tehnikas apkalpošanai, ir jāapgūst jaunas zināšanas, tai skaitā, 3D 

iekārtu diagnostika.  Lai LMA studenti un docētāji spētu operatīvi reaģēt uz strauji mainīgo 

informācijas tehnoloģiju attīstību, augstskolas studentiem nepieciešams nodrošināt iespēju 

pielietot praksē apgūtos 3D datorgrafikas algoritmus, 3D objektu un ainu modelēšanu, 

transformāciju un attēlošanu. Digitālā laikmeta un 3D tehnoloģiju attīstība prasa nepārtrauktu 

mākslinieku un dizaineru kvalifikācijas paaugstināšanu ar jaunām zināšanām, prasmēm, 

iemaņām un kompetencēm. 

Jāapzinās, ka indeficējot iegādājamās iekārtas un tehnoloģiskos risinājumus, kā prototipēšanas 

iekārtas, ar tām tiek saprasts plāšs, 15 specializācijām atbilstošs tehnoloģisko ierīču klāsts, tai 

skaitā ir ne vien 3D printeri, lāzera griešanas / gravēšanas iekārtas, papīra griešanas iekārtas, 

bet arī stikla, keramikas un metāla emaljas krāsniņas, digitālās stelles, programmējamās 

šujmašīnas, digitaizeri, kā arī plašs citu iekārtu un ierīču loks, kas tapa apspriests Dizaina 

padomes sēdē, iegūstot viennozīmīgu atbalstu jaunāko tehnoloģiju iekļaušanai studiju procesā. 

Latvijas Mākslas akadēmija savus ieguldījums tehnoloģijās un iekārtās ir paredzējusi, ņemot 

vērā to, ka Latvijas Mākslas akadēmija ir vecākā un vienīgā augstākā mākslas un dizaina 

izglītības un pētniecības institūcija Latvijā. Latvijas Mākslas akadēmijas absolventi un pasniedzēji 

veido Latvijas Mākslas vēstures hrestomātisko kodolu. Latvijas Mākslas akadēmijas reģionālo un 

starptautisko nozīmi atzinīgi novērtēja arī starptautisko un lokālo mākslas un dizaina ekspertu 

grupa 2011. gadā izsakot ieteikumu, veidot konsolidētu mākslas un dizaina izglītības izcilības 

centru izmantojot tieši Latvijas Mākslas akadēmiju, kā šī izcilības centra kodolu. Sāds ieteikums 

tieši saskan ar Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģijā noteikto ieceru kopumu. Latvijas Mākslas 

akadēmijas rīcībā nav informācijas, ka Latvijas valsts būtu iecerējusi vai izteikusi vēlmi atbalstīt 

mākslas un dizaina augstākās izglītības un pētniecības izcilības centra veidošanu kādā citā 

Latvijas augstskolā. Istenojot savas attīstības stratēģijas un stratēģiskos attīstības plānus, 

Latvijas Mākslas akadēmija līdz šim ir iegādājusies tikai iekārtas un tehnoloģiskos risinājumus, 
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kuras ir tieši saistītas ar studiju procesu un tiek pilnībā noslogotas. Šāda pieeja tiks saglabāta arī 

ilgtermiņā, īstenojot Latvijas Mākslas akadēmijas attīstības stratēģiju. 

Īstenojot Kugas mājas attīstības projektu, ir paredzēts, ka daļa tehniskā aprīkojuma, kas saistīts 

ar vizuāli plastiskās apakšnozares, tai skaitā keramikas un tēlniecības specializāciju un dizaina 

apakšnozares vides mākslas specializāciju studiju īstenošanu, tiks uzstādīta Kugas mājā. 

3.2.4. Plānotais rezerves finansējuma izlietojums un galvenais finansēšanas risks 

LMA pieejamais rezerves finansējums, proti 41 737 EUR, tā pieejamības gadījumā tiktu papildus 

ieguldīts studiju iekārtu un aprīkojuma iegādei. 

Īstenojot iecerētos ieguldījumus, galvenais risks ir saistīts ar būvniecības procesā 

neparedzamām izmaksām, tai skaitā veicot jebkāda veida pārbūvi arhitektūras piemineklī. 

3.2.5. Plānotās infrastruktūras sasaiste un sinerģiju ar citās atbalsta programmās 

plānotajām zinātnes infrastruktūras investīcijām un ēku siltināšanas investīcijām 

Nodrošinot LMA attīstību sabiedrībai un valstij stratēģiski svarīgā mākslas un dizaina izglītības 

nozarē, kuras infrastruktūras attīstībā ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi (nekustāmā 

īpašuma būvniecībai un pārvaldīšanai, kultūrizglītības institūciju nodrošināšanai ar darba telpām 

un iekārtām), LMA vadība aktīvi sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām un industrijas pārstāvjiem. 

Kā viens no šādas sadarbības piemēriem, ir Kuldīgas filiāles projekts, kuru iniciēja Kuldīgas 

pašvaldība un kokapstrādes uzņēmumu pārstāvji. 

Tiek plānots, ka 2018. gadā nogalē, sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un Kurzemes 

kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumiem, LMA Kuldīgā varētu izveidot filiāli, kas 

veidotu Kuldīgas radošo industriju klastera kodolu, veicinot augstskolas, pētnieku, radošo 

profesionāļu un vietējo uzņēmēju sadarbību radošas vides un jaunu, eksportspējīgu produktu 

veidošanā, īpaši koka un mēbeļu dizaina jomā. LMA un Kuldīgas sadarbības saiknei ir sena 

vēsture, kas ir rezultējusies Kuldīgas pašvaldības iecerē izveidot Mākslas un radošo klasteri 

O.Kalpaka ielā 4 (platība 909 m2). Bijusī slimnīca Kuldīgas pilsētas centrā pakāpeniski pārtaptu 

par modernu mākslas un izglītības centru. Ēkas arhitektonisko risinājumu izstrāde ir uzticēta 

arhitektu komandai, kas pārstāv arhitektes Zaigas Gailes biroju (Projekta identifikācijas numurs, 

ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde KNP/2016/6-S). Projekts paredz izvedot daudzpusīgi aprīkotu 

kokapstrādes, metālapstrādes, stikla apstrādes un citu darbnīcu klasteri, kurš būtu pieejamas 

LMA studējošajiem. LMA Kuldīgas filiāles iecerēts apvienot izglītības iespējas plaša spektra 

speciālistiem – māksliniekiem, dizaineriem, izgudrotājiem, uzņēmējdarbības vadības un 

mārketinga speciālistiem. Kuldīgas Mākslas un izglītības centrā LMA studējošajiem būtu 

pieejama plaša tehnoloģiskā bāze, biznesa inkubācijas pakalpojumi un tiktu izveidota sadarbība 

ar profesionālo skolu mācību programmām. LMA un Kuldīgas novada pašvaldībai ir jau 

izveidojusies veiksmīga ilgtermiņa sadarbība vairāku studentu projektu īstenošanā. Reģionā ir 
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izveidota labvēlīga augsne radošo industriju izaugsmei, nodrošinot izglītības procesa 

nepārtrauktību mākslas un profesionālo skolu un tehnikumu absolventiem no Kuldīgas, Saldus, 

Talsiem, Liepājas un pārējās Kurzemes. Tiktu izveidota un veiksmīgi darbotos Kuldīgas 

Mākslinieku rezidences programma, kas nodrošinātu starptautisku viesmākslinieku klātbūtni 

pilsētā un iespējas sadarbībai mākslas projektos. Studiju procesā paredzētu apskatīt arī koka 

restaurācijas jautājumus. Kuldīgas vēsturiskās koka arhitektūras mantojums un pieredze 

restaurācijā veidotu pateicīgu augsni arī koka restaurācijas nozares attīstībai. 

Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveide O.Kalpaka ielā 4 ir iekļauta Kuldīgas pašvaldības 

attīstības programmas investīciju plānā, un klastera ēkas būvniecību ir iecerēts paveikt 2017.–

2018. gadā. Studijas plānots uzsākt 2018./2019. studiju gadā, uzņemot ap 50 studentu un ik 

gadu ap 100 radošo prakšu un projektu dalībnieku no Rīgas un ārvalstīm. Tiktu izveidotas 

aptuveni 20 jaunas darbavietas, kā arī pastāvīgu vieslektoru aprite no Rīgas un ārvalstīm. 

Projekta īstenošanas ietvaros Kuldīgas Mākslas un radošā klastera ēkas O.Kalpaka ielā 4, 

pārbūves darbi ietvertu objekta celtniecības un apdares darbus, sienu un griestu restaurācijas 

un interjera darbus, kuru rezultātā samazinātas kopējās ēku uzturēšanas izmaksas, kas ir 

saistītas ar projektā paredzēto ēku uzlaboto funkcionalitāti un energoefektivitāti. 

Otrs nozīmīgs projekts infrastruktūras investīcijās ir LMA sadarbībā ar VNI un profesionālās 

izglītības kompetences centru "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC RDMV). Šī projekta 

ietvaros bijušās Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma telpas un ēka, Rīgā, A.Briāna ielā 13 

(platība 3111,00 m2), plānots pārbūvēt dizaina prototipēšanas darbnīcu vajadzībām darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas 

pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros. 

Plānots ka ēka Rīgā, A.Briāna ielā 13, saskaņā ar noteikumiem par būvju klasifikāciju tiktu 

reģistrēta ar kodu Nr.1263  "Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; 

Izglītības iestāžu telpu grupa". Objektā tiktu nodrošinātas LMA un PIKC RDMV infrastruktūras un 

studiju aprīkojuma modernizācija, profesionālās dizaina izglītības pilnveide un pielāgošana 

mūsdienu kultūras attīstības un darba tirgus prasībām, izaicinājumiem un iespējām. Ēkā 

paredzēts izveidot koka, metāla, formas (ģipsis, māls, cements), sintētiskās drukas un tekstila 

izstrādājumu darbnīcas.  Projekta ieviešanas rezultātā tiks samazinātas kopējās ēku Rīgā, 

A.Briāna ielā 13 uzturēšanas izmaksas, kas ir saistītas ar projektā paredzēto ēku uzlaboto 

funkcionalitāti un energoefektivitāti. Dizaina prototipēšanas darbnīcu izveide A.Briāna ielā 13 ir 

iekļauta Rīgas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam (apstiprināta ar Rīgas Domes 

27.05.2014. lēmumu Nr. 1173). 

Rīgā A.Briāna ielā 13 apvienojot LMA un PIKC RDMV radniecīgu dizaina izglītības programmu 

piedāvājumu vienuviet tiktu nodrošināta būtiska dizaina nozares izaugsme, inovāciju un 

konkurētspējas veicināšana, un dizaina kā ekonomikas izaugsmi veicinoša instrumenta 
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izmantošana tautsaimniecībā. Kā arī šie valstiski svarīgie mērķi tiks sasniegti ar mazāko valsts 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Projekta īstenotājs VNĪ, nodrošinās Projekta 

administratīvo vadību, Projekta finanšu vadību, Projekta būvprocesa vadību un Projekta vadības 

tehnisko nodrošinājumu. LMA kā stratēģiskā projekta sadarbības partnera uzdevums būs sniegt 

informāciju VNĪ par ēkas funkcionālām lietotāju vajadzībām Projekta plānošanas posmā, 

piedalīties darba uzdevumu/tehnisko specifikāciju izstrādē, piedalīties ar projektu īstenošanu 

saistīto lēmumu pieņemšanā. LMA pienākums būs sadarboties ar VNĪ arī projekta rezultātu 

uzturēšanā. Saskaņā ar darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” noteikto Ministru 

kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.188 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revuitalizāciju, 

nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi””  Rīgas 

pilsētas degradētās teritorijas tiks revitalizētas un tiks veicināta teritoriju ekonomiskā un sociālā 

aktivitāte, novērsta to turpmāka degradācija, rekonstruējot un izveidojot maza mēroga 

sabiedriskus objektus līdz 2021.gadam. Kā viens no sagaidāmajiem rezultātiem norādīta 

Tabakas kvartāla attīstība – “ir izveidots un aktīvi darbojas radošo industriju centrs Tabakas 

fabrikā Rīgā, kas nodrošina labvēlīgu ekosistēmu radošo industriju sektora, tostarp inovāciju 

attīstībai, kā arī sekmē komunikāciju un sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm”. LMA 

plānotās infrastruktūras attīstības stratēģija balstās uz piecām galvenajām prioritātēm – 

starpdisciplinaritāti, radošo industriju internacionalizāciju, organizatorisko, finanšu, un 

infrastruktūras efektivitāti. 

LMA plānotās infrastruktūras attīstības stratēģija ir vienlīdz svarīga visām ieinteresētām pusēm, 

tā rosina un rada iespēju katram dalībniekam iesaistīties stratēģijas mērķu īstenošanā – 

izglītības iestādēm, pašvaldībai, valsts institūcijām, radošajā industrijā strādājošiem 

uzņēmējiem, sabiedrībai. Veiksmīga stratēģijas īstenošana veicinās konkurenci radošo industriju 

pētījumos, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, intelektuālā potenciāla piesaisti izglītības 

procesam, tautsaimniecības pieprasījuma nodrošināšanu ar radošiem un izglītotiem 

speciālistiem. 

 

Radošo industriju sadarbības platformas kontekstā būtiskas ir netehnoloģiskās inovācijas, 

eksperimentēšana, nepieciešama drosme iziet no vienas nozares vai tradicionālu tēmu 

ietvariem un vēlme meklēt nebijušus risinājums un starpdisciplināras saiknes. Radošās 

profesijas nodarbojas ar jaunradi un iedvesmo pārējo sabiedrību. Kultūras sektora radītās 

vērtības ietekmē sabiedrības domu, gaumi un rosina netehnoloģiskas inovācijas, kas ir vitāli 

svarīgi pārējiem sektoriem (cross-over effect).  

 

Kopējā projektu sinerģijas rezultātā tiktu veikta pilnvērtīga LMA infrastruktūras un studiju 

aprīkojuma un programmu modernizācija, profesionālās mākslas un dizaina izglītības 
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transformācija atbilstoši XXI gs. kultūras attīstības un darba tirgus prasībām, izaicinājumiem un 

iespējām. 

Tas ļautu īstenot LMA mērķi - kļūt par Latvijas Mākslas akadēmijai ir jākļūst par prestižāko 

vizuālās kultūras, mākslas, dizaina un mākslas zinātņu studiju centru Baltijā un mums tuvajā 

Eiropas reģionā, pasaules līmeņa Mākslas akadēmiju (World Class Art Academy) un vienu no 

Baltijas valstu vadošo Starpdisciplināru izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centru, 

kurš darbotos radošo industriju un inovāciju jomā, nodrošinot Latvijas tautsaimniecības 

attīstību un Inovāciju modeļa iedzīvināšanu Latvijas radošajās un kultūras industrijās.  

 

 

________________________________________ 

[1] https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-design/protection_en 

[2] http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/summary_en.pdf 

[3] http://www.elia-artschools.org/news/making-a-living-from-the-arts-next-accelerator-

training 

 

3.2.6. Inovāciju un zaļā iepirkuma izmantošanu infrastruktūras attīstībai. 

Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/18/EK; 2004/17/EK un 

2014/24/ES un 2014/25/ES un atbilstoši nacionālajā likumdošanā iekļautajiem iepirkuma 

kritērijiem, nosakām iestādes iepirkumus infrastruktūras attīstībai. Akcentēt nopirktās preces 

(vai pakalpojuma) ietekmes uz vidi samazināšanu, visās tās aprites cikla stadijās. Organizējot 

iepirkumus, pieprasījuma dokumentācijā iekļaut sociālus uzlabojumus veicinošus nosacījumus, 

nodrošinot labākus darba apstākļus. Turpināt ekonomēt budžetu, plānojot iegādāties preces vai 

pakalpojumus, izvērtējot reālās vajadzības, izvērtējot preces aprites cikla izmaksu analīzi, ņemot 

vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un 

radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas). Ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 8.jūnija 

noteikumus Nr. 519 un 2016.gada 20.septembra noteikumus Nr. 612, plānojam iegādāties tikai 

tādas elektropreces un pakalpojumus, kam ir augsts energoefektivitātes līmenis. 
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3.3. LMA tālākās attīstības plānotie uzdevumi 

Izskatot LMA ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteiktos mērķus un uzdevumus, ir iezīmējušies 

turpmāki attīstības uzdevumi: 

1.LMA institucionālās pārvaldes pilnveidošana, paaugstinot institucionālās pārvaldes zināšanu, 

prasmju un iemaņu kopumu, nodrošinot pārvaldes institucionālo atmiņu un noteiktu 

pienākumu profesionalizāciju. Vienlaikus izvērtējot un ieviešot indikatīvo rezultātu pārvaldības 

modeli. Šādu uzdevumu īstenošanai LMA ir iesaistījusies Pasaules bankas ekspertu īstenotajā 

pētījumā, kura rezultātus ir plānots izmantot formulējot ESF finansējumu attiecīgo uzdevumu 

īstenošanai. 

2. LMA akadēmiskā personāla stiprināšana un kapacitātes veicināšana, tai skaitā iesaistot 

akadēmiskajā darbā doktorantus un jaunos doktorus, kā arī veicinot ārvalstu pasniedzēju 

ilgtermiņa iekļaušanos LMA studiju un radoši pētnieciskajos procesos. Arī šajā gadījumā būtiska 

būtu paredzamā ESF fondu pieejamība. 

3. Atšķirībā no virknes citu Latvijas augstskolu, LMA nav nepieciešams pārskatīt un konsolidēt 

studiju programmas, jo LMA īsteno konsolidētu studiju programmu modeli, kopš 2001.gada 

studiju programmu akreditācijas. Vēl vairāk, tieši iegūtā pieredze lava LMA 2011.gadā kļūt par 

studiju virzienu ieviešanas un pārejas uz studiju virzienu akreditāciju atbalstītāju. Vienlaikus, 

izstrādājot LMA ilgtermiņa attīstības stratēģiju, attiecīga normatīvā regulējuma, kurš atzītu 

trešo studiju ciklu mākslā un dizainā pieņemšanas gadījumā, LMA plāno veidot starptautisku 

starpaugstskolu doktora studiju programmu mākslā un dizainā, kuras izveidei un uzsākšanai 

būtu būtisks ESF finansējums. 
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