
 

                         

 

Latvijas Mākslas akadēmijas  
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2023./2024. AKADĒMISKAJAM GADAM 

MAĢISTRA PROGRAMMĀ  
 
Uzņemšanas noteikumos lietotie termini 
 
Attālināta pieteikšanās studijām – pieteikumu un dokumentu kopiju iesniegšana reģistrācijai 
studijām, izmantojot Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vidi. 
Attālinātās studijas – studijas vai studiju daļa, tai skaitā studiju programmas, moduļa vai kursa 
ietvaros paredzētie pārbaudījumi, kuri tiek īstenoti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
palīdzību. 
Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no LR valsts budžeta līdzekļiem. 
Latvijas Mākslas akadēmijas e-studiju vide – Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju sistēmu kopums, kurš tiek izmantots nepastarpināta studiju procesa, tai 
skaitā nepastarpināta attālināta studiju procesa nodrošināšanai, to veido Latvijas Mākslas akadēmijas 
Informatīvā sistēma un Latvijas Mākslas akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma. 
Imatrikulācija – personas ierakstīšana Latvijas Mākslas akadēmijas studējošo sarakstā (matrikulā). 
ID – Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID). 
Kredītpunkts – studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam 
(vienai studiju nedēļai). 
Latvijas Mākslas akadēmijas Informatīvā sistēma – Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas 
sistēma darbojas, izmantojot Latvijas Augstskolu Informatīvo Sistēmu (LAIS – https://www.lais.lv/), 
kas ietver daļu no Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas (LUIS) funkcionalitātes, kura ir 
pielāgota augstskolu vajadzībām. Latvijas Mākslas akadēmijas studējošajiem un darbiniekiem tiek 
nodrošināta iespēja saņemt piekļuvi LAIS. 
Latvijas Mākslas akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma – Latvijas Mākslas akadēmijas 
mācīšanās vadīšanas sistēma (LMA MVS – https://lms.lma.lv/)  ir izveidota, izmantojot Moodle 
platformu un tajā iekļauto BigBlueButton videokonferenču platformu. Latvijas Mākslas akadēmijas 
studējošajiem un darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt piekļuvi LMA MVS. 
Maksas studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no fizisku vai juridisku personu 
līdzekļiem. 
Nepilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā 
un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt bakalaura, pirmā un otrā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai. 
Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras var uzsākt maģistra studiju programmās pēc bakalaura 
grāda iegūšanas.  
Doktora studijas – studijas doktorantūrā, kuras var uzsākt persona, kura ir iepriekš ieguvusi maģistra 
grādu. 

Nolikuma izmaiņas apstiprinātas 
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Papildus uzņemšana – pieteikumu pieņemšana – reģistrēšanās studijām, lai aizpildītu pēc 
uzņemšanas palikušās brīvās studiju vietas. 
Pilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 
40 akadēmiskās stundas nedēļā. 
Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai Akadēmijā. 
Reflektantu reģistrācija studijām – pieteikumu un dokumentu kopiju pieņemšana reģistrācijai 
studijām, pārbaudot to atbilstību LMA Uzņemšanas noteikumu prasībām. 
Studiju līguma slēgšana – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas LMA. 
Studiju uzsākšana – studiju programmas apguves sākšana pirmajā semestrī. 
Studiju vietu skaits – imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām, formām un 
līmeņiem, kas ik gadu tiek apstiprināts ar LMA Senāta lēmumu. 
Iestājpārbaudījumi – īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi, kuri tiek organizēti LMA, 
lai noskaidrotu reflektantu piemērotību studijām LMA un kuri tiek saskaņoti ar Augstākās izglītības 
padomi. 
Starptautiska testēšanas institūcija — institūcija, kas nodrošina pārbaudījumu svešvalodā un 
izsniedz dokumentu par pārbaudījuma rezultātiem, kuri pielīdzināti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs 
valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem. 
Uzņemšana – process, lai sāktu studijas LMA, kas sastāv no: 

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

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

 
1. Vispārīgie jautājumi 
1.1.  Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – Akadēmijas, saīsināti – 

LMA) akadēmiskajās studiju programmās (turpmāk – maģistra studiju programma) Latvijas 
Mākslas akadēmijā 2023. gadā (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Augstskolu likuma 
46.panta otrajai daļai, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobrī pieņemtajiem “Noteikumiem par 
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un Latvijas Mākslas 
akadēmijas Satversmei. 

1.2. Tiesības studēt Akadēmijā ir Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, kā arī ārzemniekiem. 
Lai studētu Akadēmijā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju 
programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. Tiesības studēt Akadēmijā ir vienādas 
Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas 
zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajam 
iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja. [AL 45.(1;2)]. Citām personām ir tiesības 
studēt Akadēmijā atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

1.3. Uzņemšanai LMA maģistra studiju programmās nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: 
bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. 

1.4. Maģistra programmā studējošie tiek uzņemti atklātā vienlīdzīgā konkursā. 
1.5. Ārvalstnieki, kuri nav Eiropas savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņi vai Šveices 

Konfederācijas pilsoņi un Eiropas Kopienas pastāvīgie iedzīvotāji, Akadēmijā var studēt saskaņā 
ar Augstskolu likuma 83.panta noteikumiem, bet nevar pretendēt uz studijām par valsts budžeta 
līdzekļiem. 

1.6. Uzņemšanas procesu vada ar Akadēmijas rektora rīkojumu apstiprināta Akadēmijas 



Uzņemšanas komisija (saīsināti – UK). 
1.7. Uzņemšanas process sastāv no: 
1.7.1. reflektanta pieteikumu reģistrācijas un dokumentu noformēšanas; 
1.7.2. ja reflektants ir ārzemnieks – video intervijas ar reflektantu par motivāciju studēt izvēlētajā 

studiju programmā; 
1.7.3. konkursa uz studiju vietām (iestājpārbaudījumiem, ja tādi saskaņoti ar Latvijas Republikas 

Augstākās izglītības padomi; konkursa rezultātu noteikšanas);  
1.7.4. konkursa rezultātu publiskošanas;  
1.7.5. reģistrēšanās studijām; 
1.7.6. personas ierakstīšanas Akadēmijas studējošo sarakstā (imatrikulācijas). 
1.8. Uzņemšanas procesu pārrauga un kontrolē Akadēmijas prorektors akadēmiskajā darbā. 
1.9. Pieteikumu reģistrācijas (dokumentu iesniegšana), iestājpārbaudījumu un konkursa norises 

termiņus nosaka un izziņo Akadēmija. 
1.10. Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā Akadēmijas kontā reģistrācijas maksu par 

iestājpārbaudījumiem 14 EUR (četrpadsmit eiro). Neatkarīgi no konkursa rezultātiem 
samaksātā reģistrācijas maksas summa netiek atdota. Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu 
vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes 
izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1. grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no 
reģistrācijas maksas tiek atbrīvoti. 
 
LMA konts: 
 
Latvijas Mākslas akadēmija, Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Reģ. nr. 90000029965; konta nr. LV62TREL9220051000000 
Valsts kase TREL LV 22. Kods 21351 
 

2. Pieteikumu pieņemšana, reģistrācija un dokumentu noformēšana. 
 

2.1. Termiņus dokumentu iesniegšanai uzņemšanai studijām maģistra studiju programmā un 
konkursa norises laiku izziņo Akadēmija. 

2.2. Uz uzņemšanu maģistra programmā pretendējošo personu (turpmāk – reflektants) 
pieteikšanās notiek elektroniski LMA e-studiju vidē https://apply.lma.lv Akadēmijas noteiktā 
periodā. Visi dokumenti jāiesniedz valsts valodā. 

2.3. Reflektants elektroniski iesniedz pieteikumu studijām maģistra programmā. Reflektants var 
iesniegt pieteikumu studijām un reģistrēties konkursam ne vairāk kā divās maģistra studiju 
programmas apakšnozarēs, prioritāti norādot pieteikuma veidlapā. Piesakoties vairākās 
apakšnozarēs jāievēro katras izvēlētās apakšnozares norādītās pieteikuma prasības un 
nepieciešamie dokumenti   
 

2.3.1. Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozarēs un specializācijās: 
Vizuālās mākslas nodaļa 

 
Uzņemšanas nosacījumi Pieteikuma 

prasības 
Vērtē ar 
vērtējumu 

Konkursa 
punktu 
skaits 

Max. 
iegūstamais 
punktu 
skaits 

GLEZNIECĪBAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       



2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x       

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 10 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x       

8 CV x       
GRAFIKAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x      

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x      
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x      

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
 

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x      

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

 
 
 

23 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 Intervija x x 10 
9 CV x      
ZĪMĒŠANAS specializācija     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x       

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izklāstīta maģistra darba 
tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu zīmes). 

x x  10  
  

13 
7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 

apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 



POSTspecializācija     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x      

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x      
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x      

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
 

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x      

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

 
 
 

 
23 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 Intervija x x 10 
9 CV x    
TĒLNIECĪBAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x       

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

13 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 CV x       
9 Intervija x       

 

2.3.2. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozarēs: 
 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 
 

Uzņemšanas nosacījumi Pieteikuma 
prasības 

Vērtē ar 
vērtējumu 

Konkursa 
punktu 
skaits 

Max. 
iegūstamais 
punktu 
skaits 

TEKSTILA apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       



3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 
slēdzot studiju līgumu) x       

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

13 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 CV x       
9 Intervija x       
KERAMIKAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x    

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x    
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x    

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
   

5 Māksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x    

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

 
 

 
10 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x 
   

8 CV x    
9 Intervija x    
STIKLA mākslas apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x    

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x    
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x    

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
   

5 Māksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x    

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

 
 
 

10 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai x    



specialitātei 
8 CV,pievienots motivācijas vēstulei x    
9 Intervija x    

 

2.3.3. Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozarēs: 
 

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa 
 

Uzņemšanas nosacījumi Pieteikuma 
prasības 

Vērtē ar 
vērtējumu 

Konkursa 
punktu 
skaits 

Max. 
iegūstamais 
punktu 
skaits 

KUSTĪBA.ATTĒLS.SKAŅA. apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija (3x4 cm) x       
4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

13 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 CV x       
9 Intervija x       
VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCJIAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija (3x4 cm) x       
4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

13 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 CV x       
9 Intervija x       
VIDES mākslas apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       



2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija (3x4 cm) x       
4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

13 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 CV x       
9 Intervija x       
SCENOGRĀFJAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija (3x4 cm) x       
4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x 
  

  
  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere (2000 – 3000 rakstu 
zīmes) un pievienotas idejas skices. 

x x 10 

13 

7 Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas 
apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei 

x x 3 

8 CV x       
9 Intervija x       

 

 

2.3.4. Mākslas zinātnes un teorijas nodaļas apakšnozarēs un specializācijās:  
 

Mākslas zinātnes un teorijas nodaļa 
 

Uzņemšanas nosacījumi Pieteikuma 
prasības 

Vērtē ar 
vērtējumu 

Konkursa 
punktu 
skaits 

Max. 
iegūstamais 
punktu 
skaits 

RESTAURĀCIJAS apakšnozare     
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa x       

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) x       

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās x       



augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (2000 – 3000 
rakstu zīmes) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā, kā arī izvērsti izklāstīta maģistra 
darba tēmas iecere. 

x x 10 

20 
7 Restaurēto darbu saraksts (apkopojums) un 

viena restaurācijas pase, kas apliecina 
reflektanta piemērotību izvēlētajai 
specialitātei. 

x x 10 

8 CV x       
9 Intervija x       

MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS apakšnozare    
1 Aizpildīta noteiktas formas pieteikuma 

veidlapa 
x    

2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x    
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) 
x    

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x  
 

 

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x    

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā. Kā arī maģistra darba tēmas 
izvērts raksturojums (ap10’000 rakstu 
zīmēm), iekļaujot izmantotās literatūras un 
potenciālo, ar pētījumu saistīto, avotu 
sarakstu. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 10 

 
 
 
 

10 

7 CV x       
8 Intervija x       

KURATORU  specializācija     
1 Aizpildīta pieteikuma veidlapa x       
2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x       
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) 
x       

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

x   
  

  

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x       

6 Maģistra darba projekta pieteikums, kurā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā. Kā arī  maģistra darba tēmas 
raksturojums (2000-3000 rakstu zīmes). 

x x 10  
20 

 

7 Intervija x x 10 
8 CV x       

 

2.3.5. Dizaina nodaļas apakšnozarēs: 
 

DIZAINA nodaļa 



 
Uzņemšanas nosacījumi Pieteikuma 

prasības 
Vērtē ar 
vērtējumu 

Konkursa 
punktu 
skaits 

Max. 
iegūstamais 
punktu 
skaits 

FUNKCIONĀLĀ DIZAINA apakšnozare    
1 Aizpildīta pieteikuma veidlapa x    
2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x    
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) 
x    

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

 
x 

   

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x    

6 Maģistra darba pieteikums (2000 – 2500 
rakstu zīmes), kurā izklāstīts ieceres lokālais 
un globālais konteksts, sociālā, vides vai 
ekonomiskā aktualitāte. Pievienotas 
vizualizācijas vai idejas skices. Pieteikumā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā.  

 
 
 
x 

 
 
 

x 

 
 
 

10 

 
 
 
 

13 

7 Portfolio jeb radošās un profesionālās 
darbības pārskats 

x  3 

8 Intervija x    
9 CV  x    
MODES  DIZAINA apakšnozare     
1 Aizpildīta pieteikuma veidlapa x    
2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x    
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) 
x    

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

 
x 

   

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x    

6 Maģistra darba pieteikums (2000 – 2500 
rakstu zīmes), kurā izklāstīts ieceres lokālais 
un globālais konteksts, sociālā, vides vai 
ekonomiskā aktualitāte. Pievienotas 
vizualizācijas vai idejas skices. Pieteikumā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā.  

 
 
 
x 

 
 
 

x 

 
 
 

10 

 
 
 

13 

7 Portfolio jeb radošās un profesionālās 
darbības pārskats 

x  3 

8 Intervija x    
9 CV  x    
METĀLA DIZAINA apakšnozare     
1 Aizpildīta pieteikuma veidlapa x    
2 Pases vai ID kartes (abas puses) kopija x    
3 Fotogrāfija dokumentiem (3x4 cm, 3.gab., 

slēdzot studiju līgumu) 
x    

4 Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības diploma un sekmju 
izraksta (diploma pielikums) kopijas 

 
x 

   

5 Maksājuma uzdevums par pieteikuma 
reģistrāciju  

x    



6 Maģistra darba pieteikums (2000 – 2500 
rakstu zīmes), kurā izklāstīts ieceres lokālais 
un globālais konteksts, sociālā, vides vai 
ekonomiskā aktualitāte. Pievienotas 
vizualizācijas vai idejas skices. Pieteikumā 
ietverta motivācijas vēstule (līdz 2000 rakstu 
zīmēm) ar pamatojumu studijām šajā 
programmā.  

 
 
 
x 

 
 
 

x 

 
 
 

10 

 
 
 
 

 
13 

7 Portfolio jeb radošās un profesionālās 
darbības pārskats 

x  3 

8 Intervija x    
9 CV  x    

 

2.4.  Visi dokumenti jāiesniedz valsts valodā. Dokumentiem, ko reflektants iesniedz svešvalodā , 
jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

2.5.  Ja kādos no Uzņemšanas komisijā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits 
personas uzvārds (vārds) vai personas kods, nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad 
jāpievieno dokumentiem, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu. 

2.6. Personas, kuras bakalaura grādu ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic 
izglītības apliecinošo dokumentu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) 
un pieteikumam pievieno AIC izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam 
atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.1 AIC pasta adrese Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 
1050; tālrunis +37167225155; AIC biroja adrese Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas 
puses), Rīga, LV-1010. 

2.7. Personas, kurām iepriekšējās augstākās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts pēc 
pieteikumu iesniegšanas termiņa, iesniegumam pievieno bakalaura programmas sekmju 
izrakstu. 

2.8.  Ja reflektants ir ārzemnieks, tad obligāti tiek organizēta un ierakstīta attālināta video intervija 
ar reflektantu, par motivāciju studēt izvēlētajā studiju programmā.  

2.9. Ja līdz pieteikšanās beigām reflektantu skaits studiju programmā vai apakšnozarē ir mazāks 
nekā Akadēmijas Uzņemšanas komisijas apstiprinātais plānotais studiju vietu skaits, 
Akadēmijas prorektors akadēmiskajā darbā var pieņemt lēmumu pārtraukt uzņemšanas 
procesu studiju programmā un piedāvāt pretendentiem reģistrēties citā apakšnozarē. 
 
 

3. Iestājpārbaudījumi un konkursa uz studiju vietām norise. 
3.1.  Reflektantu uzņemšana studijām pilna laika maģistra studiju programmās notiek atklāta un 

vienlīdzīga konkursa kārtībā. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā 
studiju programmā un sakārtot reflektantu konkursa rezultātus dilstošā secībā, lai noteiktu 
reflektantu tiesības reģistrēties studijām izvēlētajā programmā par valsts budžeta līdzekļiem 
un par maksu (fizisko vai juridisko personu līdzekļiem).  

3.2. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā studijām maģistra programmā priekšroka tiek 
dota tiem reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku novērtējumu bakalaura programmas gala 
darba novērtējumā – diplomdarbā 

3.3. Budžeta vietu skaits katrā maģistra studiju programmā tiek noteikts ar Akadēmijas Senāta 
lēmumu. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai 
fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var 
studēt tikai vienā studiju programmā. 

3.4. Katras apakšnozares prasības, kas tiek vērtētas ar vērtējumu, norādītas šī nolikuma 2.3.1., 
 

1 Šī procedūra neattiecas uz Lietuvā un Igaunijā pēc 2019.gada 7.janvāra izdotiem diplomiem. 



2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5. punktos. 
3.4.1. Portfolio jeb radošo darbu apkopojums, kas apliecina reflektanta piemērotību izvēlētajai 

specialitātei, tiek vērtēts konkursa punktu skalā no 1 līdz 3.  
1 – vāji atbilst izvēlētajai specialitātei, bet uzrāda sasniegumus tematiski saistītās nozarēs; 
2 – atbilst specialitātei. Uzrāda sasniegumus tematiski saistītās nozarēs. Informācija 
korekti noformēta; 
3 – atbilst specialitātei, uzrāda sasniegumus un zināšanas tematiski saistās nozarēs, uzrāda 
atbilstošas prasmes un citu nozaru zināšanas, kas saistītas ar maģistra darba ieceri. 
Informācija sastādīta pārskatāmi, ir viegli uztverama, adekvāts valodas lietojums. 

3.4.2. Maģistra darba pieteikums tiek vērtēts konkursa punktu skalā no 1 – 10. Maģistra darba 
pieteikumā iekļauj motivācijas pamatojums studēt izvēlētajā specialitātē. Pieteikuma 
tekstā izvērsti atklāj maģistra darba tēmas. Skaidri un pamatoti izklāsta ieceres attiecībā uz 
maģistra darba tematiku un problemātiku. Tekstā definētas maģistra darba tēmas vai tēmu 
loki, pievienotas idejas vizualizācijas un skices Reflektants novērtē un apliecina savas 
zināšanas un prasmes ieceres īstenošanai.  

3.4.3. Intervija tiek vērtēta konkursa punktu skalā no 1 – 10. Interviju organizē attiecīgā 
apakšnozare, paziņojot intervijas laiku un norises vietu personīgi reflektantam. Intervijā 
pēc iepriekš iesniegtajām motivācijas vēstulēm, kā arī atbildēm uz komisijas locekļu 
uzdotajiem jautājumiem tiek noskaidrota reflektantu motivācija studēt attiecīgajā 
specialitāte, izvēlētās specialitātes konteksta pārzināšana, spēja formulēt viedokli, kā arī 
reflektanta interese maģistra darba tematikas un problemātikas jomā, iepriekš iegūtās 
prasmes ieceru īstenošanai.  

3.5. Iestājpārbaudījumu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina Akadēmijas rektors. 
3.6. Iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritērijus apstiprina ar Akadēmijas rīkojumu. 
3.7. Iestājpārbaudījumi notiek Akadēmijas telpās vai attālināti, atbilstoši Akadēmijas iekšējās 

kārtības noteikumiem studējošajiem un Akadēmijas prorektora akadēmiskajā darbā 
apstiprinātam grafikam. Pirms iestājpārbaudījuma tiek pārbaudīta reflektanta identitāte, 
reflektantam uzrādot pasi vai ID karti. 

3.8. Personas, kuras nav ieradušās uz iestājpārbaudījumiem grafikā norādītajā laikā, turpmākā 
konkursā nepiedalās un Akadēmijā netiek uzņemtas. 

3.9. Iestājpārbaudījumu konkursa rezultātus nosaka un apstiprina UK. Tos izziņo LMA 
Informatīvajā sistēmā, ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. 

3.10. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām, UK 
noteiktā kārtībā un termiņā var pretendēt uz maksas studiju vietām attiecīgajā studiju 
programmā, ja attiecīgajā studiju programmā ir izsludināta uzņemšana. 

3.11. UK  lēmumus  reflektanti  var  apstrīdēt,  iesniedzot  apelācijas  šādā  kārtībā: 
3.11.1.pēc konkursa rezultātu paziņošanas UK izziņo apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas 
termiņus vietu un laiku; 

3.11.2. reflektants vienas darba dienas laikā pēc konkursa rezultātu izziņošanas var iesniegt UK 
adresētu apelāciju par atsevišķa pārbaudījuma novērtējumu, kurā norāda konkrētu apelācijas 
iesniegšanas iemeslu; 
3.11.3. UK savā sēdē koleģiāli izskata apelāciju darba dienas laikā kopš apelāciju iesniegšanas 
beigu termiņa; 
3.11.4. apelācijas izskatīšanā kā eksperts piedalās akadēmiskā personāla pārstāvis, kurš nav UK 
loceklis. Apelācijas izskatīšanā, pēc apelācijas iesniedzēja rakstiska lūguma, var tikt uzaicināts 
apelācijas iesniedzējs, kuram pēc apelācijas izskatīšanas rakstveidā tiek izsniegts UK lēmums. 
Nepieciešamības gadījumā UK var pieaicināt arī citas jautājuma izskatīšanā iesaistītās 
personas, kompetenta lēmuma nodrošināšanai; 



3.11.5. UK apelācijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Akadēmijas rektoram. 
Akadēmijas rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 
3.11.6. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Akadēmijas lēmums par atteikšanos imatrikulēt 
šo personu tiktu noformēts rakstiski. 
3.11.7. Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Lēmumu paraksta Akadēmijas rektors vai persona, kura pilda rektora pienākumus. 
Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

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

4. Studiju līguma noslēgšana un imatrikulācija 
 

1.1. Visi konkursu izturējušie reflektanti, UK noteiktajā termiņā noslēdz ar Akadēmiju studiju 
līgumu. Noslēdzot studiju līgumu, reflektanti uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja 
reflektants nespēj uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, studiju līgums netiek slēgts. 

1.2. Ja reflektants UK noteiktajā termiņā studiju līgumu nenoslēdz, UK piedāvā noslēgt studiju 
līgumu pēc kārtas nākamajam konkursa sarakstā esošajam reflektantam, kurš ir rakstiskā veidā 
informējis UK par vēlmi pretendēt uz brīvajām valsts finansētajām studiju vietām un studiju 
vietām, kuras tiek apmaksātas no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. 

1.3. Valsts finansētajās studiju vietās un studiju vietās, kuras tiek apmaksātas no fizisko un 
juridisko personu līdzekļiem, reflektants tiek imatrikulēts pēc studiju līguma ar Akadēmiju 
noslēgšanas un tā nosacījumu izpildes. 

1.4. Reflektants tiek imatrikulēts Akadēmijā ar Akadēmijas rektora rīkojumu. 
 

5. Reflektanta un Akadēmijas tiesības un pienākumi 
5.1. Reflektantam uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 
5.1.1. iesniegt un noteiktajos gadījumos uzrādīt šajos noteikumos noteiktos dokumentus; 
5.1.2. pareizi aizpildīt Akadēmijas noteiktas formas iesniegumu, sniegt Akadēmijai tikai patiesu 

informāciju; 
5.1.3. iepazīties un ievērot šos noteikumus, kā arī ārējos normatīvos aktus, kas regulē 

uzņemšanu. To neievērošanas sekas var būt aizliegums reflektantam turpmāk piedalīties 
iestājpārbaudījumos; 

5.1.4. ievērot normatīvajos aktos un šajos noteikumos, kā arī UK komisijas noteiktos termiņus; 

5.1.5. personīgi ierasties uz pārbaudījumiem, ievērot to organizatoru norādījumus un neizmantot 
neatļautus palīglīdzekļus; 

5.1.6. nokārtot finansiālās saistības pret Akadēmiju, īpaši, ja reflektants piesakās studijām par 
maksu; 

5.1.7. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

5.2. Akadēmijai uzņemšanas procesā ir šādi pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt godīgu uzņemšanu atbilstīgi normatīvajiem aktiem; 

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



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

5.2.4. noteikt studiju maksas apmēru un maksas studiju vietu skaitu; 
5.2.5. pieņemt reflektantu iesniegtos dokumentus; 

5.2.6. izziņot konkursa rezultātus; 

5.2.7. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu; 

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

5.2.9. nepieļaut diskriminējošu attieksmi pret reflektantiem; 
5.2.10. izpildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

 

6. Noslēguma jautājumi 
6.1. Visus ar uzņemšanu Akadēmijā saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā 

spēkā esošajās tiesību normās vai šajos noteikumos, izskata UK. 
6.2. Informāciju par studiju iespējām un uzņemšanu Akadēmijā izvieto savās telpās un interneta 

tīmekļvietnē: www.lma.lv



 


