
 

 
 

C E N R Ā D I S 
Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 77. panta pirmo daļu un 80. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes 

(apstiprināta ar likumu "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi")  117.2. un 120.3. punktu un saskaņā ar 2010. gada 17. jūnija LMA Senāta  lēmumu 

„Par maksas pakalpojumu maksas iekasēšanu atbilstoši apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem un izcenojumiem”. 

Nr. Kods KK Pakalpojums mērvienība Cena, EUR 

1. 01 21351 Iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumi (bakalaura programmā)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vizuālās mākslas nozarē un restaurācijas apakšnozarē   22,00 

vizuāli plastisko mākslu nozarē   22,00 

dizaina nozarē   22,00 

audio-vizuālās mediju mākslas nozarē   22,00 

mākslas  vēstures un teorijas apakšnozarē   10,00 

2. 01 21351 Iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumi  (maģistra programmā)  
    visās  apakšnozarēs   14,00 

3. 03 21379 Iesnieguma un dokumentu  izskatīšanas (kursu 

salīdzināšanas) pakalpojums studiju uzsākšanai vēlākajos 
studiju posmos (visās programmās)  

1 iesnieguma un 

1personas lietas 

izskatīšana 50,00 

4. 03 21379 Reģistrācijas pakalpojums studiju uzsākšanai vēlākajos 
studiju posmos (visās programmās)  1 personai 25,00 

5. 01 21351 Studējošo klausītāju un citu augstāko izglītības  iestāžu (ar 

kurām LMA nav līgums) apmācība
1
 1 kredītpunkts 138,00 

6. 01 21351 Klausītāju  apmācība par maksu (komercapmācība) 1 kredītpunkts 276,00 

7. 04 21351 Par pārbaudījumu kārtošanu  

  

  

  

  

par  atkārtotu (otrreizēju) pārbaudījumu kārtošanu 1 eksāmens 30,00 

par  pārbaudījumu kārtošanu ārpus sesijas plānā noteiktā grafika 1 eksāmens 30,00 
par atkārtotu studiju kursa apguvi saskaņā ar LMA Studiju kārtības 4.14. 

punktu 2 1 kredītpunkts 100,00 
par atkārtotu studiju kursa apguvi saskaņā ar LMA Studiju kārtības 4.14. 

punktu 3 1 kredītpunkts 138,00 

8. 05 21351 Sagatavošanas kursi  

  

  

  

  

  

  

                                 1., 2. gads 1 mēnesis 114,00 

                                      3. gads 1 mēnesis 194,00 

Mākslas vēstures  kurss 1 mēnesis 46,00 

9. 02 21381 Autostāvvietas noma    

autostāvvietas noma   1 gads 204,00 

autostāvvietas noma no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.30  (tikai LMA 

vakara sagatavošanas kursu apmeklētājiem) 1 mēnesis 10,00 

10. 03 21379 Dokumentu izsniegšana  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

studentu apliecības dublikāts, studenta apliecības izgatavošana uzvārda 

maiņas gadījumā 1 apliecība 4,00 

sekmju grāmatiņas dublikāts 1 grāmatiņa 14,00 

arhīva izziņa 1 izziņa 3,00 

izziņa (svešvalodā) 1 izziņa 4,00 

iegūtās izglītības diploma dublikāts 1 diploms 36,00 

diploma pielikums - sekmju izraksts (vai dublikāts) 1 izraksts 14,00 

diploma pielikums (svešvalodā) 1 pielikums 10,00 

sekmju izraksts  (svešvalodā) 1 izraksts 10,00 
ārpuskārtas studiju dokumentu noformēšana - studiju rezultātu 

individuāla reģistrēšana 1 dokuments 14,00 

diploma un diploma pielikuma apliecināta kopija 1 komplekts 4,00 

11. 03 21379 Kopēšanas pakalpojumi  (skat.  pielikumu) 

  

  

  

  

  

 

Kopēšana 1 lapaspuse 0,10 -0,40 

Krāsu kopijas 1 lapaspuse 0,50 

Izdruka no datora 1 lapaspuse 0,10 - 0,50 

12. 03 21379 Elektroniskās kodu atslēgas (čipa) dublikāts 1 čips 10,0 

 

                                                           
1 Stājas spēkā no 2019./2020. studiju gada 1. semestra. 
2 Attiecas uz studiju kursu atkārtotu apguvi, kas nav apgūti līdz 2019./2020. studiju gada 1. semestrim. 
3 Stājas spēkā no 2019./2020. studiju gada 1. semestra (ziemas sesijas).  

 

Grozījumi apstiprināti  
LMA 2019. gada 26. septembra Senāta sēdē; protokols Nr. 1 

LMA 2020. gada 18. septembra Senāta sēdē; protokols Nr. 1 

LMA 2021. gada  16. novembra Senāta sēdē; protokols Nr. 6 


