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Kopsavilkums 
Latvijas Mākslas akadēmijas kvalitātes iekšējās vadības sistēmas (LMAKVS) principi un 
politika ir izstrādāta, papildinot Kvalitātes vadības politika un principus, kas bija daļa no 
2016.06.22. LMA senāta sēdē apstiprinātās "Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskā 
specializācija un politiku pamatprincipi". Politika tika apstiprināta 2016. gada 5. maija sēdē. 
Būtiski ir papildināti kvalitātes vadības jautājumi, kurus noteica Nolikums par attālināto studiju 
kārtību un epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Mākslas akadēmijā. 

LMAKVS 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. 

LMAKVS principi nosaka iekšējās kvalitātes vadības sistēmas rīcību kopumu augstskolas 
pārvaldībā, studiju, pētniecības un radoši māksliniecisko procesu īstenošanā, tehnoloģiskās un 
netehnoloģiskās inovācijas un radoši māksliniecisko prakses pārnesē, komunikācijā un sadarbībā 
ar Latvijas un starptautisko sabiedrību. 

 

  



I. 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. 

  



II. Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziena Mākslas 
īstenošana 
Īstenotās studiju programmas un to ārējā kvalitātes novērtēšana 
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. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. panta 3.daļu, kas stājas spēkā 2019. gada 1. 
janvārī, studiju virzienus "Mākslas", "Reliģija un teoloģija", "Vēsture un filozofija", "Ģeogrāfijas 
un zemes zinātnes", "Dzīvās dabas zinātnes", "Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija", 
"Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika" un "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" akreditē līdz 2022. gada 31. 
decembrim. Minēto studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek 
pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju 
virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.  

Nr.
p.k
. 

Studiju programmas 
Nosaukums Kods Apjoms 

kredītp. 
Īstenošana
s 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. 

 



III. Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskā 
specializācija  
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 akadēmija 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 atbilst 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. 

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.  



IV. Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās 
specializācijas īstenošanas ietekme  
Jomas Latvijas Mākslas akadēmijas loma un ietekme  
Tiešā ekonomiskā ietekme  
   
   

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās 
specializācijas īstenošanai ir jāstimulē pētniecība un 
radošo, tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju 
pārnese tautsaimniecībā, veicinot kultūras un radošo 
industriju mijiedarbību.  

   
Tiešā sociālā ietekme  

   
Latvijas Mākslas akadēmijai ir jāveicina mākslas, 
dizaina un kultūras loma bagātinot sociālo vidi, 
veidojot vērtību izpratni un integrējot sabiedrību.   

   
Tiešā ideoloģiskā  
un politiskā ietekme  

   
Latvijas Mākslas akadēmijai jāveicina tādu mākslas, 
dizaina un kultūras realizācijas formu, kas nosaka 
katras tautas nacionālo identitāti un pārvar barjeras 
starp sociālajām grupām un kultūrām, vienlaikus 
saglabājot to identitāti, radīšanu, vienlaikus 
stimulējot diskusiju par Latvijas valsts, mākslas un 
kultūras nākotnes attīstības jautājumiem Latvijas 
valsts simtgades svinību kontekstā.  

   
Netiešā ekonomiskā ietekme  
   
   

   
Latvijas Mākslas akadēmijai stratēģiskas 
specializācijas ietvaros ir jāveicina mākslas un 
dizaina darbības jomas, informējot sabiedrību par 
mākslas un dizaina nozīmi radošuma un inovāciju 
kultūras attīstības jomā.  

   
Netiešā sociālā ietekme  

   
Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskas 
specializācijas ietvaros jāveicina tādas mākslas, 
dizaina un kultūras realizācijas formas, kas attīstot 
cilvēku domāšanu, pozitīvi ietekmē viņu 
psiholoģisko un sociālo labklājību. 

   
Netiešā ideoloģiskā un 
politiskā ietekme  

 Latvijas Mākslas akadēmijai stratēģiskas 
specializācijas ietvaros ir jāveicina sabiedrības 
uzskatu atklāta izpausme un kritiskās domāšanas 
formas. 

 
  



V. Latvijas Mākslas akadēmijas vērtības  
Latvijas Mākslas akadēmijas vērtības ir instruments stiprinot Latvijas Mākslas akadēmijas 
izcilību un lomu veidojot nācijas nacionālo identitāti Eiropas un globālo identitāšu kontekstā. 

  
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. 

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. 

IDENTITĀTE 
(NACIONĀLĀ 
IDENTITĀTE): 

Nācijas un indivīda identitātes meklējumi un nacionālās identitātes 
apzināšanās un stiprināšana vēsturiskā, Eiropas un globālā kontekstā. 



VI.  Augstskolas/ koledžas pārvaldības struktūra  
Saskaņā ar Augstskolu likumu un Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi Latvijas Mākslas 
akadēmijas pārvaldību veido Satversmes sapulce, Senāts, Padomnieku konvents, Rektors, 
Akadēmiskā šķīrējtiesa, Administratīvā komisija, Studiju padome. 

Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija, un 
lēmējinstitūcija ir Satversmes sapulce, kura nosaka Akadēmijas stratēģiju studiju, 
mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos. 
Satversmes sapulci ievēlē no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un 
vispārējā personāla uz trim gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60% akadēmiskā 
personāla un ne mazāk kā 20% studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla 
pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk 
kā reizi gadā. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kuru Satversmes sapulces locekļi ievēlē 
aizklāti balsojot. Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ievēlē arī Satversmes sapulces 
priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes 
sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam. 

Satversmes sapulce: 

• pieņem un groza Akadēmijas Satversmi; 
• ievēl un atceļ Akadēmijas rektoru; 
• noklausās rektora pārskatu; 
• apstiprina Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu; 
• ievēlē Senātu un atceļ tā locekļus; 
• ievēlē akadēmiskā personāla pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā un atceļ tās locekļus; kā 

arī veic citas Satversmē paredzētās funkcijas. 

Akadēmijas Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un 
apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības sfērām — mākslinieciskās 
jaunrades darbam, zinātniskās pētniecības darbam, saimnieciskajai darbībai u.c. un vada 
Akadēmijas studiju procesu. Akadēmijas Senātu veido: 

• akadēmiskā personāla pārstāvji — ne mazāk par 75 procentiem; 
• studējošie, kurus ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde, — ne mazāk par 20 

procentiem. 

Senāta ievēlēšanas kārtību, darbības principus un kompetenci nosaka Satversmes sapulces 
apstiprināts nolikums. Senatorus atbilstoši nolikumam un ar Satversmes sapulces balsojumu 
apstiprina uz trīs gadiem. Senāts pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no senatoru 
kopskaita. 

Senāts: 

• izskata un apstiprina studiju programmas; 
• apstiprina visus Akadēmijas nolikumus, dibina, reorganizē un likvidē Akadēmijas 

struktūrvienības; 



• apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas Akadēmijas darbības sfēras; 
• izveido komisijas un padomes atsevišķu jautājumu risināšanai; 
• veic citas Satversmes sapulces noteiktās funkcijas. 

Akadēmijā ir Padomnieku konvents, kurš konsultē Senātu un rektoru Akadēmijas attīstības 
stratēģijas jautājumos, un tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē un 
Senātā. Akadēmijas Padomnieku konventu dibina atbilstoši Akadēmijas Senāta iniciatīvai vai 
izglītības un zinātnes ministra pieprasījumam. Padomnieku konventu sasauc pēc tā 
priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma. Padomnieku 
konventa nolikumu un tā locekļus apstiprina Senāts.  

Rektors īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv 
Akadēmiju. Akadēmijā par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais 
grāds. Rektoru ievēlē Akadēmijas Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā 
divas reizes pēc kārtas, saskaņā ar Akadēmijas Senāta pieņemto nolikumu par rektora vēlēšanām. 
Akadēmijas Satversmes sapulces ievēlēto rektoru apstiprina Ministru kabinets. 

Rektors: 

• atbild par Akadēmijas darbības atbilstību likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un 
Akadēmijas Satversmei; 

• atbild par Akadēmijā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās 
mākslinieciskās jaunrades kvalitāti; 

• nodrošina Akadēmijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Akadēmijas mantas 
likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu, atbild par Akadēmijas finansiālo 
darbību; 

• veicina un atbild par Akadēmijas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla 
un studējošo akadēmisko brīvību; 

• atbild par Akadēmijas stratēģijas īstenošanu un sagatavo Akadēmijas budžetu; 
• veic citus normatīvajos aktos un Akadēmijas Satversmē noteiktos rektora pienākumus. 

Rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls var apstrīdēt 
Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, rektora 
izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. 
Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēlē 
Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst 
būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no Akadēmijas studējošo 
vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz trim gadiem ievēlē Akadēmijas studējošo pašpārvalde. 
Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē 
noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem, strīdus starp 
Akadēmijas amatpersonām, kā arī starp struktūrvienībām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā 
arī citus jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Augstskolu likumu. Akadēmiskās 
šķīrējtiesas lēmumus izpilda Akadēmijas administrācija. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par 
savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums


Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai 
Akadēmijas studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu. Pēc darba 
devēja iniciatīvas Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes 
sapulces piekrišanu. 

Administratīvā komisija ir konsultatīva, koleģiāla Akadēmijas institūcija, kura ir izveidota 
operatīvai un regulārai Akadēmijas vadīšanas jautājumu apspriešanai. Akadēmijas 
Administratīvā komisija tiek izveidota ar Senāta lēmumu un tās pilnvaru termiņš atbilst Senāta 
pilnvaru termiņam. Administratīvās komisijas darbības veidu un sastāvu nosaka Senāta 
apstiprināts nolikums, paredzot tajā studējošo pašpārvaldes pārstāvju līdzdalību.  

Administratīvā personāla — prorektoru, dekānu un administratīvo struktūrvienību vadītāju — 
kandidatūras izvirza rektors. Administratīvo personālu apstiprina ar Senāta balsojumu. Katras 
administratīvās struktūrvienības darbību regulē Senāta apstiprināts nolikums. Prorektoru pilnvaru 
laiks ir atbilstošs rektora pilnvaru laikam. Prorektori veic Akadēmijas tiešo vadību rektora 
prombūtnes laikā atbilstoši rektora rīkojumam. 

Akadēmijas Studiju padome ir konsultatīva Akadēmijas institūcija, kura ir izveidota studiju 
programmu satura un studiju procesa apspriešanai un tās ierosinātie lēmumi tiek izskatīti Senātā. 
Akadēmijas Studiju padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu un tās pilnvaru termiņš atbilst 
Senāta pilnvaru termiņam. Akadēmijas studiju padomi vada tās priekšsēdētājs, un tajā ietilpst 
visu Akadēmijas studiju un pētniecības nozaru un apakšnozaru vadītāji, ar pētniecības darbu 
saistīto struktūrvienību vadītāji un ne mazāk kā 20% studējošo pārstāvju. 

  



VII. LMA Kvalitātes politikas pamatprincipi  
1. LMA izveido kvalitātes nodrošināšanas politiku un īsteno to pasākumos, padarot par daļu no 
augstskolas vadības prakses, kvalitātes vadības novērtējumam izmantojot modificētus EFQM / 
CAF 2020 kvalitātes vadības modeļus. 
 
2. LMA kvalitātes nodrošināšanas politika ir daļa no augstskolas stratēģiskās vadības. LMA 
kvalitātes vadībā un stratēģiskajā vadībā ir iesaistītas visas iesaistītās puses. 
 
3. LMA kvalitātes vadības un stratēģiskās vadības mērķis ir tādas augstskolas kvalitātes kultūras 
veicināšana, kuras  ietvaros visas iekšējās ieinteresētās puses uzņemas atbildību par kvalitāti un 
iesaistās kvalitātes nodrošināšanā visos LMA procesos un līmeņos. 
 
4. LMA kvalitātes politika atspoguļo saikni starp radoši māksliniecisko darbību, pētniecību un 
mācīšanos, ņemot vērā LMA darbības nacionālo un starptautisko kontekstu un LMA stratēģisko 
specializāciju un ievirzi. 
 
5. LMA kvalitātes politika nosaka to, kā LMA kvalitātes nodrošināšanas procesos tiek iesaistīta 
nodaļu, katedru, fakultāšu un citu struktūrvienību, kā arī augstskolas vadība. 
 
6. LMA kvalitātes politika tiek veidota tā, ka tiek aizstāvēta akadēmiskās brīvības, akadēmiskā 
ētika, tā ir neiecietīga pret akadēmisko krāpšanu; cīņu pret visa veida tolerances trūkumu un 
studentu vai personāla diskrimināciju. LMA akadēmiskā godīguma un ētikas principi ir noteikti 
LMA Ētikas kodeksā un tā darbību pārrauga LMA Ētikas komisija. 
 
7. LMA kvalitātes politika paredz arī ārējo iesaistīto pušu iesaistīšanu LMA stratēģiskajā vadībā 
un kvalitātes nodrošināšanā. Ārējās puses LMA stratēģiskajā vadībā tiek iesaistītas LMA 
Padomnieku konventa darbā. 
 
8. LMA kvalitātes vadības principi tiek īstenoti, tos nodrošinot arī darbībās, kuras ir nodotas 
izpildīšanai citām pusēm. 
  



VIII. Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās kvalitātes 
vadības sistēma 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās kvalitātes novērtējums sākotnēji balstījās modificēta un 
mākslas augstskolas specifikai pielāgota EFQM izcilības modeļa izmantošanā. 2012;/2013. 
studiju gada laikā, izstrādājot Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plānu 2012.-2020. 
gadam, LMA stratēģijas īstenošanas kvalitātes novērtējumam tika izmantots un LMA 
vajadzībām pielāgots EFQM (Eiropas Kvalitātes Vadības Fonda (European Foundation for 
Quality Management)) izcilības modelis.  
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. 
 

 
 



4. EFQM pašvērtējuma metode deva iespēju visām LMA stratēģijas realizācijā iesaistītajām 
pusēm, novērtēt, 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 
 
5. 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. 
 
6. 2017. gadā, ņemot vērā to, ka EFQM pilnībā precīzi neatbilda publiskas augstākās izglītības 
institūcijas mērķiem, kā arī to, ka LMA jau izmantoja tā modificētu tā versiju, tika izlemts 
modificēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši CAF 2013 modelim. 
 

 
 
7. The Common Assessment Framework (CAF) ir kvalitātes vadības sistēma, kuru izstrādāja ES 
publiskā sektora vajadzībām. Pirmā versija tika izstrādāta 2000.gadā. Turpmākās versijas – 2002., 
2006.,  2013. un 2020. gadā. CAF uzturētājs ir European Institute of Public Administration 
(EIPA). CAF ir viegli izmantojams brīvpiekļuves rīks, kura uzdevums ir palīdzēt īstenot 
kvalitātes vadību publiskā sektora institūcijās. Tas ir veidots balstoties total quality 
management (TQM) rīkos, tai skaitā Total Quality Models un Excellence Model of the European 
Foundation for Quality Management (EFQM)  
2008. gadā uzsākās pirmie centieni CAF izmantot publiskajā izglītības sektorā Beļģijā, 
Norvēģijā, Portugālē un Itālijā. Pirmā CAF Education versija tika izstrādāta 2010.gadā. 
Līdz ar 2013. gada CAF versiju, CAF Education ir padarīta pieejama internetā.  
 



8. CAF Education galvenās atšķirības no CAF 2013 bija:  
8.1. adaptācija – nevis klienti/pilsoņi, bet  studējošie un/vai viņu legālie pārstāvji; 
8.2. nevis publiskās institūcijas, bet izglītības iestādes; 
8.3. divu papildus dokumentu integrācija – TQM izmantošanas un European Policy on Education. 
 
9. Jaunais CAF 2020 saglabā pašnovērtējuma pamatstruktūru – 9 kritērijus un 28 apakš-kritērijus. 
CAF2020 fokusējas uz digitalizāciju, noturību, ilgtspēju, inovāciju, sadarbības un daudzveidības 
veicināšanu publiskajā pārvaldē. Būtiska CAF 2020 daļa ir publisko institūciju komunikācija ar 
pilsoņiem un to līdzdalības nodrošināšana.  
 
  



IX. Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās kvalitātes 
vadības sistēmas piemērošana un CAF modelis 
 
1. Īstenojot LMAKVS, CAF Education modelis tiek adaptēts LMAKVS mērķu sasniegšanai.  
 
2. LMAKVS ir jāsniedz iespēja novērtēt, strukturēt un aprakstīt LMA ietekmi un sniegumu 
deviņos sekojošajos kritērijos sekojošajos kritērijos un 28 apakškritērijos: 
 
Iespējas 
1. Līderība 
Novērtējiet, kā institūcijas vadība: 
1.1 Nosaka institūcijas attīstības virzienu, izstrādājot tās misiju, vīziju un vērtības 
1.2. Pārvalda izglītības institūciju, tās veiktspēju un nepārtrauktu pilnveidi 
1.3. Motivē un atbalsta cilvēkus institūcijā un kalpo par paraugu 
1.4. Veido efektīgas attiecības ar politiskajām autoritātēm un citām iesaistītajām pusēm 
 
2. Stratēģija / plānošana 
Novērtējiet, kā institūcija: 
2.1 Apkopo iesaistīto pušu aktuālo un nākotnes vajadzību un to attiecīgas pārvaldības 
informāciju 
2.2 Izstrādā stratēģiju un plānošanu, izmantojot apkopoto informāciju 
2.3 Komunicē un īsteno stratēģiju un plānošanu visā institūcijā un to regulāri pārskata 
2.4 Plāno, īsteno un pārskata inovācijas un pārmaiņas 
 
3. Cilvēki / darbinieki 
Novērtējiet, kā institūcija: 
3.1 Caurspīdīgi plāno, vada un uzlabo cilvēku resursus, ņemot vērā tās stratēģiju un plānošanu 
3.2 Identificē, attīsta un izmanto darbinieku kompetences, lai sasniegtu individuālos un 
institūcijas mērķus  
3.3 Iesaista darbiniekus attīstot atklātu dialogu un deleģējumu, atbalstot viņu labklājību. 
 
4. Partneri un resursi 
Novērtējiet, kā institūcija: 
4.1 Attīsta un vada sadarbību ar būtiskām institūcijām 
4.2 Attīsta un vada sadarbību pilsoņiem/klientiem 
4.3 Pārvalda finanses 
4.4 Pārvalda informāciju un zināšanas 
4.5 Pārvalda tehnoloģijas 
4.6 Pārvalda infrastruktūru  
 
5. Procesi 
Novērtējiet, kā institūcija: 
5.1 Pastāvīgi identificē, izstrādā, pārvalda un atjauno procesus, iesaistot iesaistītās puses 
5.2 Attīsta un sniedz izglītojamo (iedzīvotāju / klientu) orientētus pakalpojumus 
5.3. Koordinē ar citām institūcijām procesus izglītības institūcijā 
 
 



 
Rezultāti 
6. Studējošo un/vai viņu legālie pārstāvji rezultāti 
Novērtējiet, kā institūcija sasniedz izglītojamo un citu iesaistīto pušu vajadzības un gaidas: 
6.1 Uztveres mērījums 
6.2 Veiktspējas mērījums 
 
7. Cilvēku rezultāti 
Novērtējiet, kā institūcija sasniedz cilvēku vajadzības un gaidas: 
7.1 Uztveres mērījums 
7.2 Veiktspējas mērījums 
 
8. Sociālās atbildības rezultāti 
Novērtējiet, kā institūcija īsteno tās sociālo atbildību : 
8.1 Uztveres mērījums 
8.2 Veiktspējas mērījums 
 
9. Būtiskākie veiktspējas rezultāti 
Novērtējiet, būtiskākos rezultātus, kurus sasniedz institūcija: 
9.1 Ārējie rezultāti: iznākuma rezultāti   
9.2 Iekšējie rezultāti: efektivitātes līmenis 
 
3. Kritēriji tiek vērtēti izmantojot sekojošu vērtējuma skalu: 
 
Iespējas punkti 

Rezultāti netiek mērīti/ vai arī informācija nav pieejama 0-10 

Mēs plānojam to darīt 11-30 

Mēs īstenojam plānus 31-50 

Mēs kritiski izvērtējam, vai esam sasnieguši plānoto 51-70 

Balstoties novērtējumā, ieviešam nepieciešamās korekcijas 71-90 

Visā, ko mēs darām, mēs plānojam, ieviešam, pārbaudām un koriģējam regulāri, 
vienlaikus mēs mācamies no citiem. Mēs patstāvīgi uzlabojam un veicam 
cikliskas rīcības. 

91-100 

 
 
Rezultāti punkti 

Rezultāti netiek mērīti/ vai arī informācija nav pieejama 0-10 

Rezultāti tiek mērīti un rāda negatīvu tendenci/ vai arī rezultāti nesasniedz 
atbilstošo mērķus 

11-30 



Rezultāti rāda stagnatīvas tendences / daži atbilstošie mērķi tiek sasniegti 31-50 

Rezultāti rāda pozitīvas tendences / lielākā daļa atbilstošo mērķu tiek sasniegti 51-70 

Rezultāti rāda būtiski pozitīvas tendences (uzlabojumus) / visi atbilstošie mērķi 
tiek sasniegti 

71-90 

Izcili un ilgtspējīgi rezultāti tiek sasniegti. Visi atbilstošie mērķi tiek sasniegti. 
Pozitīvs salīdzinājums ar visām atbilstošām organizācijām, visos būtiskajos 
rezultātos tiek sasniegts. 

91-100 

 
  



X. LMA kvalitātes politikas principi 
1. LMA programmu izstrāde, īstenošana un nodrošināšana 
1.1. LMA 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. 

1.2. LMA tiek organizētas saskaņā ar LMA Satversmi, Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības 
likumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – LR likumiem, LR Ministru kabineta 
noteikumiem, LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem un citiem normatīvajiem 
dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā un skar LMA kompetences sfēru, LMA 
“Nolikumu par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā”, kā arī augstskolu starptautiskās 
sadarbības normas, tai skaitā Boloņas procesa pamatnostādnes. 

1.3. Bakalaura, maģistra, doktora un tālākizglītības studiju programmu izveidošanas, 
pārskatīšanas un īstenošanas, tai skaitā programmu struktūras, satura un pārvaldības, kā arī 
reorganizācijas un likvidēšanas galvenos principus un kārtības galvenos aspektus reglamentē 
Nolikums par studiju programmu izveidošanas, pārskatīšanas un īstenošanas kārtību Latvijas 
Mākslas akadēmijā. 

1.4. Ja to nosaka mākslas, dizaina un mākslas zinātnes nozares attīstības tendences vai Latvijas 
Mākslas akadēmija attiecīgo studiju programmu īsteno sadarbībā ar citām augstskolām, vienai 
izglītības programmu grupai atbilstošā studiju programmas daļa var tikt nosaukta par 
apakšprogrammu. Ja to nosaka mākslas, dizaina un mākslas zinātnes nozares attīstības tendences, 
vienas studiju programmas ietvaros var tikt īstenotas vairākas apakšprogrammas. Ja to nosaka 
mākslas, dizaina un mākslas zinātnes nozares attīstības tendences vai vēsturiskās tradīcijas, 
studiju programmas vai apakšprogrammas var tikt īstenotas vienā vai vairākās specializācijas. 
Specializācijas var atbilst Noteikumos par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm (Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 49, 2018.01.23.) minētajām Latvijas zinātnes nozarēm 6.4. vai 6.5., 
attiecīgajām apakšnozarēm vai to daļām.  

1.5. Vienas vai vairāku specializāciju īstenošanai studiju programmas ietvaros tiek veidotas 
atbilstošas struktūrvienības – katedras. Saskaņā ar LMA Satversmi, katedras pārstāv noteiktu 
specializāciju un apvieno specializācijas studiju kursu īstenošanā iesaistīto LMA akadēmisko 
personālu. Katedru uzdevums ir nodrošināt un kontrolēt to kompetencē ietilpstošo specializāciju 
attīstību studiju programmu un visa Akadēmijas studiju procesa laikā. Katedru vada katedras 
vadītājs, kurš ir atbildīgs Senātam un rektoram par savas specializācijas vai specializāciju 
atbilstību LMA studiju programmām. 

1.6. Specializāciju studiju, to praktisko vai tehnoloģisko aspektu organizācijai var tikt 
organizētas darbnīcas. Specializāciju struktūrvienības jaunrades un pētnieciskajai darbībai var 
tikt apvienotas fakultātēs vai nodaļās. 

1.7.1. LMA var tikt izstrādātas un īstenotas šādas studiju programmas: 



1.7.1.1. bakalaura studiju programmas, kas ir paredzētas akadēmiskā vai profesionālā bakalaura 
grāda iegūšanai; 

1.7.1.2. maģistra studiju programmas, kas ir paredzētas akadēmiskā vai profesionālā maģistra 
grāda iegūšanai; 

1.7.1.3. doktora studiju programmas, kas ir paredzētas doktora zinātniskā vai profesionālā 
doktora grāda mākslās iegūšanai. 

1.7.2. Jaunas studiju programmas var izstrādāt LMA akadēmiskā personāla grupa, LMA 
akadēmiskā struktūrvienība vai tam izveidota un ar rīkojumu apstiprināta LMA darba grupa. 

1.7.3. Jauno studiju programmu apstiprina LMA Senāts.  

1.7.4. Lai apstiprinātu jaunu studiju programmu, jaunas studiju programmas izstrādātāji LMA 
Senātā iesniedz studiju satura un realizācijas aprakstu. 

1.7.5. Jaunas studiju programmas aprakstā norāda:  

1.7.5.1. studiju programmas nosaukumu; 

1.7.5.2. studiju programmai atbilstošā studiju virziena nosaukumu; 

1.7.5.3. studiju programmas kodu saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju; 

1.7.5.4. studiju programmas apjomu, pilna laika studiju īstenošanas ilgumu, studiju veidu, formu, 
īpaši norādot tālmācību, un īstenošanas valodu; 

1.7.5.5. uzņemšanas prasības; 

1.7.5.6. iegūstamo grādu, piešķiramo profesionālo kvalifikāciju vai grādu un profesionālo 
kvalifikāciju nosaukumus; 

1.7.5.7. paredzamo adresi, kur tiks īstenota studiju programma, norādot, vai studiju programmu 
īstenos LMA vai LMA filiāle un paredzamo studiju programmas direktora vārdu, uzvārdu. 

1.7.5.8. Jaunas studiju programmas aprakstam ir jāiekļauj studiju programmas studiju satura un 
īstenošanas aprakstu saskaņā ar Augstskolu likuma 55. panta pirmo daļu; 

1.7.5.9.studiju programmas atbilstību valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam; 

1.7.5.10. Ja nepieciešams, studējošo prakses nolikumu, plānojumu un darba devēja nodomu 
līgumu par studējošo prakses nodrošināšanu, norādot prognozēto prakses vietu skaitu; 

1.7.5.11. Visu studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku sarakstu.  



1.7.5.12. Studiju programmas studiju satura, studiju rezultātu, struktūras un apjoma 
salīdzinājumu ar vismaz divām tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu Eiropas 
Savienības valstīs (izņemot Latvijas Republiku) atzītu augstskolu un koledžu studiju 
programmām, norādot studiju kursus vai studiju moduļus un to apjomu kredītpunktos; 

1.7.5.13. informāciju par absolventu nodarbinātības prognozēm atbilstoši iegūtajam grādam vai 
profesionālajai kvalifikācijai un darba devēju iesaisti studiju programmas izstrādē; 

1.7.5.14. informāciju par finanšu līdzekļiem, no kuriem paredzēts finansēt studiju programmas 
īstenošanu; 

1.8.1. Studiju programmas īstenošanu vada studiju programmas direktors.  

1.8.2. Studiju programmas īstenošanu, atbilstoši LMA “Nolikumam par studiju kārtību Latvijas 
Mākslas akadēmijā”, nodrošina bakalaura līmeņa studiju programmā – Studiju daļa, maģistra 
līmeņa studiju programmā – Maģistrantūra, doktora līmeņa studiju programmā – Doktorantūra. 

1.8.3. Par studiju programmu saturu un kvalitāti atbild attiecīgās studiju programmu padomes. 

1.8.4. Īstenojot kopējas studiju programmas daļu, tās satura un kvalitātes nodrošināšanai LMA 
Senāts var izveidot atsevišķu studiju programmu padomi vai uzticēt attiecīgās funkcijas jau 
esošai attiecīgā līmeņa padomei vai deleģēt LMA pārstāvjus darbam kopējā studiju programmā. 

1.8.5. Īstenojot Eiropas struktūrfondu finansēto projektu “Latvijas Mākslas akadēmijas 
pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/018), studiju programmu padomes tiek atbilstoši projekta 
īstenošanas nosacījumiem, papildinātas ar ārējiem locekļiem: 

a) studējošo pārstāvi,  

b) absolventu pārstāvi, 

c) nozares darba devēji, profesionālo asociāciju un nozaru pārstāvjiem tos iekļaujot kā 
patstāvīgus, mainīgus vai konsultējošus padomes locekļus. 

1.8.6. Studējošo darbam studiju programmu padomē izvirza Latvijas Mākslas akadēmijas 
Studējošo pašpārvalde. 

1.8.7. Pārmaiņas studiju programmas saturā var rosināt studiju programmu padome, attiecīgo 
specializāciju īstenojošās katedras vai nodaļas, vai studiju programmu padomēs kā ārējie locekļi 
iekļautie studējošo, absolventu, nozares darba devēju, profesionālo asociāciju vai nozares 
pārstāvji. 

1.8.8. Pārmaiņas studiju programmu saturā, kuras rosina attiecīgās specializācijas īstenojošās 
katedras vai nodaļas, pirms tam ir izskatītas un apstiprinātas attiecīgo katedru vai nodaļu sēdēs. 

1.8.9. Pārmaiņas studiju programmu saturā, kas skar attiecīgo specializāciju jomas, saskaņo ar 
attiecīgo specializāciju īstenojošām katedrām vai nodaļām. 



1.8.10. Pārmaiņas studiju programmu saturā un kvalitātes vadībā apstiprina programmas studiju 
padome. 

1.8.11. Studiju programmu padome neapstiprina pārmaiņas, kuras nosaka sekojošas izmaiņas: 

1.8.11.1. studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukuma, koda, īstenošanas vietas, 
īstenošanas formas, studiju programmas īstenošanas valodas, iegūstamās profesionālās 
kvalifikācijas vai grāda izmaiņas; 

1.8.11.2. mainās studiju programmas atbilstība studiju virzienam; 

1.8.11.3. izmaiņas prasībās, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošas studiju 
programmas apguvi; 

1.8.11.4. izdarītās izmaiņas studiju virziena akreditācijas periodā šim studiju virzienam 
atbilstošās studiju programmas ilgumā vai apjomā pārsniedz 20 procentu no akreditācijas 
iesniegumā noteiktās studiju virzienam atbilstošās studiju programmas obligātās un ierobežotās 
izvēles daļas apjoma kredītpunktos; 

1.8.11.5. izdarītās izmaiņas attiecīgajā studiju virzienā vai studiju virzienam atbilstošajā studiju 
programmā nosaka strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla izmaiņas kopš iepriekšējās studiju 
virziena akreditācijas, ja tās attiecas uz vismaz 20 procentiem no attiecīgajā studiju virzienā 
strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla kopskaita vai ja vismaz 50 procentu no kopīgā 
akadēmiskā darba apjoma LMA attiecīgajā studiju virzienā (neietverot studiju programmas 
brīvās izvēles daļas, prakšu un gala pārbaudījumu īstenošanu, kā arī, neskaitot tās programmas 
vai apakšprogrammas daļas, kuras kopīgā studiju programmā nodrošina citu sadarbības 
augstskolu akadēmiskais personāls) izpildi vairs nenodrošina LMA akadēmiskais personāls, kura 
ievēlēšanas vieta ir LMA. 

1.8.12. Pārmaiņas studiju programmas saturā, kuras atbilst 3.11. pantā minētajām, pēc studiju 
padomes rosinājuma apstiprina LMA Senāts, vienlaikus lemjot par nepieciešamo rīcību 
sagatavojot iesniegumu par izmaiņām akreditētajā studiju virzienā, nosakot atbildīgos par 
izmaiņu sagatavošanu un nosakot resursus ar izmaiņu veikšanu nepieciešamo darbību 
finansēšanai.  

1.8.13. Līdz brīdim, kad tiek apstiprinātas izmaiņas studiju programmu saturā vai kvalitātes 
vadībā, tiek pieņemts, ka spēkā ir pēdējā saskaņotā un apstiprinātā studiju programmas versija. 
Sasakņoto un apstiprināto studiju programmas versiju apstiprina LMA prorektors studiju un 
zinātniskajā darbā. 

1.8.14. Studiju programmu satura, attīstības un studiju procesa apspriešanai tiek sasaukta LMA 
Studiju padome. 

1.8.15. LMA Studiju padome ir konsultatīva Akadēmijas institūcija, kura ir izveidota studiju 
programmu satura un studiju procesa apspriešanai un tās ierosinātie lēmumi tiek izskatīti Senātā. 



1.9.1. Kvalitātes vadība studiju programmās tiek īstenota atbilstoši LMA Kvalitātes vadības 
politikai. 

1.9.2. LMA Studiju programmas reglamentē speciāls dokuments — studiju satura un realizācijas 
apraksts. 

1.9.3. LMA Studiju programmas studiju satura un realizācijas aprakstu sagatavo LMA Studiju 
programmu vadītāji LMA Senāta noteiktā termiņā. 

1.9.4. LMA Studiju programmas studiju satura un realizācijas aprakstā iekļauj: 

1.9.4.1. prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību; 

1.9.4.2.nosaka, kuram studiju virzienam attiecīgā studiju programma atbilst; 

1.9.4.3.atbilstoši izglītības pakāpei un veidam nosaka: 

a) konkrētās studiju programmas īstenošanas mērķi un studiju programmas noslēgumā plānotos 
studiju rezultātus, to skaitā paredzētos studiju kursus, studiju moduļus un tiem plānotos studiju 
rezultātus, 

b) piedāvājamās izglītības saturu, 

c) studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles un izvēles daļas apjomus un kredītpunktu 
sadalījumu starp tām, 

d) izglītības kritērijus studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un 
kārtību; 

1.9.4.4. ietver programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu, tā 
kvalifikāciju un paredzētos pienākumus. Akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un 
ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci profesori un asociētie profesori 
kopā, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos amatos attiecīgajā augstskolā, izņemot šā panta otrajā daļā 
paredzētos gadījumus. Akadēmiskās doktora studiju programmas īstenošanā piedalās ne mazāk 
kā piecas personas ar doktora grādu, no kurām vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes 
apstiprināti eksperti attiecīgajā nozarē. Profesionālās doktora studiju programmas mākslās 
īstenošanā piedalās ne mazāk kā piecas personas, kurām ir doktora grāds; 

1.9.4.5. ietver programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, 
laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījumu, norādot to uzdevumus konkrētās programmas 
īstenošanā; 

1.9.4.6.ietver nepieciešamā palīgpersonāla raksturojumu, norādot tā uzdevumus; 

1.9.4.7.ietver programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojumu; 

1.9.4.8. novērtē programmas izmaksas; 



1.9.4.9.ietver pamatojumu tam, ka studiju programma atbilst augstskolas vai koledžas attīstības 
stratēģijai un pieejamiem resursiem. 

1.9.5. Kvalitātes vadības nodrošināšanai Studiju programmas direktors kopā ar studiju 
programmas īstenošanā iesaistītajām struktūrvienībām LMA Senāta noteiktā termiņā sagatavo 
ziņojumu par iepriekšējā studiju gadā īstenoto studiju programmu. 

1.9.6. Studiju programmas ziņojumā iekļauj sekojošus datus, kas ļauj pārliecināties par: 

1.9.6.1. studiju programmas atbilstība Augstskolu likuma un citu normatīvo aktu prasībām; 

1.9.6.2. studiju bāzes, zinātnes bāzes (ja attiecināms), informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), 
materiāli tehniskās bāzes un finansiālās bāzes atbilstība studiju programmas īstenošanas 
nosacījumiem un studiju rezultātu sasniegšanas nodrošināšanai; 

1.9.6.3. akadēmiskā personāla un viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru 
un viesasistentu kvalifikācijas atbilstība studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un 
normatīvo aktu prasībām; 

1.9.6.4. studiju programma maģistra vai doktora grāda iegūšanai balstīta attiecīgās zinātnes 
nozares vai mākslinieciskās jaunrades jomas sasniegumos un atziņās. 

1.9.6.5. studiju programmu sasaisti ar darba tirgu un nozares attīstības vajadzībām; 

sadarbība ar nozares pārstāvjiem, tai skaitā tos iesaistot satura izstrādē vai vērtēšanā; 

1.9.6.6. darba devēju un sadarbības partneru iesaisti studiju programmu izstrādē un pilnveidē, 
zinātnisko publikāciju sagatavošanā, radošo un māksliniecisku projektu īstenošanā un sadarbībā 
ar tautsaimniecības vidi, sabiedrību, pašvaldībām; 

1.9.6.7. datus par diplomu ieguvušo un programmā imatrikulēto studējošo attiecību, datus par 
studējošajiem, kuri pārtrauc studijas, kā arī būtiskākos iemeslus, kas neļauj pabeigt uzsāktās 
studijas; 

1.9.6.8. ziņas par jūsu absolventu darba gaitām, minot to, kāda ir viņu nodarbinātība vai 
turpmākās studiju gaitas.  

1.9.7. Vienlaikus, LMA Senāta noteiktajos termiņos LMA struktūrvienības sagatavo atbilstošo 
informāciju Studiju virziena pilnveides ziņojumam, kuros sniedz informāciju par: 

1.9.7.1 zinātniski pētniecisko darbību; 

1.9.7.2 starptautisko sadarbību un internacionalizāciju; 

1.9.7.3. radoši māksliniecisko darbību; 

1.9.7.4. kvalitātes politikas īstenošanu; 



1.9.7.5. absolventu aptaujas, iegūstot ziņas par to, kuros virzienos un kā atbilstoši viņu 
pašreizējai vai prognozējamai nodarbinātībai viņi ieteiktu papildināt vai modificēt studiju saturu. 

1.9.8. Studiju programmu ziņojumus un LMA struktūrvienību sniegto informāciju apkopo un uz 
to pamata Studiju virziena vadītājs sagatavo ziņojumu par Studiju virziena īstenošanu un 
pilnveidi, kurā iekļauj informāciju, kas ļauj pārliecināties, ka:  

1.9.8.1. atbilstoši Augstskolu likuma 5. panta 2.1 daļai LMA, īstenojot iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu, garantē studiju virziena nepārtrauktu pilnveidi, attīstību un darbības 
efektivitāti; 

1.9.8.2. LMA zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades darbība atbilst zinātnes un 
mākslinieciskās jaunrades attīstības līmenim (ja attiecināms); 

1.9.8.3. studiju virziena ietvaros tiek īstenota sadarbība ar dažādām Latvijas un ārvalstu 
organizācijām, kas nodrošina studiju virziena mērķu sasniegšanu; 

1.9.8.6. iepriekšējā studiju virziena novērtēšanas periodā, ja tāda ir bijusi, konstatēto trūkumu un 
nepilnību vai sniegto rekomendāciju ieviešana, ja tādi ir bijuši. 

1.9.9. Studiju virzienu pilnveides ziņojumu apstiprina LMA Senāts. 

1.10. LMA studiju programmas tiek īstenotas, ņemot vērā Latvijas kvalifikāciju ietvar struktūru, 
LMA stratēģiskos mērķus un stratēģisko specializāciju, kā arī ievērojot Eiropas Padomes 
rekomendētos četrus augstākās izglītības uzdevumus. 

1.11. Latvijas Mākslas akadēmija uzrauga studiju programmu īstenošanas gaitu un veic 
nepieciešamos uzlabojumus to īstenošanā, to atspoguļojot regulārā ziņojumā. 

1.12. 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. 

  



2. LMA Studentcentrēta mācīšanās, mācīšana un novērtēšana 
2.1. 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. 

2.2. LMA mācīšanās, mācīšanas un novērtēšanas procesu reglamentē Nolikums par studiju 
kārtību LMA un, kamēr Latvijā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai, arī Nolikums par attālināto studiju kārtību un 
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Mākslas akadēmijā, kurš tiek uzskatīts par 
Nolikuma par studiju kārtību LMA daļu. 

2.3. Nolikums par attālināto studiju kārtību un epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas 
Mākslas akadēmijā īpaši reglamentē jauno tiesisko kārtību, kura ir izveidojusies pateicoties, 
tomēr vienlaikus arī precizē studiju procesa mācīšanās un studentcentrētās mācīšanās jautājumus. 
Tajā tiek atrunāti sekojošie principi un termini:  

2.3.1. attālinātais akadēmiskais darbs – LMA akadēmiskā personāla akadēmiskā darba, tai 
skaitā studiju, mācību metodiskais un administratīvi organizatoriskais, mākslinieciskās jaunrades 
un zinātniskās pētniecības darbs daļa, kura tiek īstenota ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju palīdzību. Attālinātais akadēmiskais darbs tiek tarificēts saskaņā ar Nolikumu par 
akadēmiskā personāla darba slodzi un akadēmiskā personāla rezultātu pārvaldību Latvijas 
Mākslas akadēmijā. Papildus akadēmiskais attālinātais darbs, piemēram, tikai attālinātām 
studijām paredzēta studiju kursa vai moduļa izstrāde vai attālināto studiju papildus 
nodrošināšana, var tikt, vienojoties ar augstskolu, papildus atalgota; 

2.3.2. attālināts darbs – LMA vispārējā augstskolas personāla amata (darba) pienākumu daļa, 
kura, vienojoties ar augstskolu, tiek īstenota attālināti, augstskolai nodrošinot nepieciešamos 
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus; 

2.3.3. 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; 

2.3.4. 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. 

2.3.5. H5P – tādā veidā sagatavots HTML5 standartam atbilstošs saturs, kurš var tikt izmantots 
dažādās interneta vietnēs, tai skaitā mācīšanas vadības sistēmās; 

2.3.6. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, 
uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot 
atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai 
saskaņā ar Noteikumiem var tikt izsniegta darbnespējas lapa, ja personai ir izsniegta 
darbnespējas lapa, tai nav pienākums piedalīties attālinātajā studiju darbā vai attālināti veikt 
darba pienākumus; 



2.3.7. klātiene — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības saturu apgūst izglītības 
iestādes īstenotas izglītības programmas ietvaros, regulāri apmeklējot izglītības iestādē pēc 
noteikta saraksta organizētas mācību stundas; 

2.3.8. kontaktstunda — akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kura tiek īstenota 
studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju programmas plānam un 
kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda; 

2.3.9. kredītpunkts — studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu 
darba apjomam (vienai studiju nedēļai); 

2.3.10. 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. 

2.3.11. 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; 

2.3.12. LMA – Latvijas Mākslas akadēmija; 

2.3.13. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no 
citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā 
ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu 
inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai saskaņā ar Noteikumiem 
var tikt izsniegta darbnespējas lapa, ja personai ir izsniegta darbnespējas lapa, tai nav pienākums 
piedalīties attālinātajā studiju darbā vai attālināti veikt darba pienākumus; 

2.3.14. neklātiene — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais daļu no izglītības iestādes 
īstenotas izglītības programmas satura apgūst patstāvīgi; 

2.3.15. nepilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti 
akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā; 

2.3.16. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, 
lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī 
persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku saskaņā ar 
Noteikumiem darbnespējas lapa netiek izsniegta, tāpēc personai ir pienākums piedalīties 
attālinātajā studiju darbā vai, ja tas ir iespējams, attālināti veikt savus darba pienākumus; 

 

https://www.lais.lv/
https://lms.lma.lv/


2.3.17. pilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un 
ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā; 

2.3.18 SCORM – SCORM - Sharable Content Object Reference Model - mācīšanās vadības 
sistēmās izmantojamais tiešsaistes studiju, tai skaitā interaktīvu studiju materiālu kopums, kurš ir 
sagatavots tā, ka var tikt vairākkārtīgi izmantots dažādās mācīšanās vadības sistēmās.  

2.3.19. studiju kurss — noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai atbilstošu 
zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti studiju rezultāti, par kuru 
sasniegšanu tiek piešķirti kredītpunkti; 

2.3.20. studiju modulis — studiju programmas sastāvdaļa, ko izveido, apvienojot studiju kursus 
vai to daļas, kuriem ir kopīgs mērķis un sasniedzami studiju rezultāti; 

2.3.21. studiju posms — jebkura studiju programmas sastāvdaļa, kas ir novērtēta un 
dokumentēta un ietver zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, bet nav pilna studiju 
programma; 

2.3.22. studiju rezultāti — studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa noslēgumā 
iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums; 

2.3.23. tālmācība — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības iestādes īstenotas 
izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot izglītības iestādes 
piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus tehniskos un elektroniskos saziņas 
līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi tiek novērtēti atbilstoši attiecīgās izglītības programmas 
prasībām. 

2.4.1. Attālinātās studijas tiek īstenotas nodrošinot attiecīgās akreditētās studiju programmas 
ieguves formu un studiju veidu. Attālinātās studijas LMA pilna laika klātienes studiju 
programmās tiek īstenotas tā, lai izglītojamais izglītības saturu apgūtu LMA īstenotas izglītības 
programmas ietvaros, pēc noteikta saraksta organizētas mācību stundās, kuru ietvaros paredzētais 
studiju darba apjoms atbilst 40 kredītpunktiem akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 
akadēmiskajām stundām nedēļā. 

2.4.2. Attālinātās studijas klātienes studiju programmās atšķirībā no neklātienes studijām, kurās 
studējošais studiju programmas daļu apgūst patstāvīgi, vai tālmācības, kurās studējošais 
izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, tiek īstenotas nodrošinot to, ka 
atbilstoša programmas daļa tiek apgūta sadarbībā ar pasniedzēju. 

2.4.3. Attālinātās studijas tiek īstenotas tā, lai sasniegtu atbilstošo akreditēto studiju programmu, 
moduļu, posmu vai kursu mācīšanās (studiju) rezultātus. 

2.4.4. Attālinātās studijas tiek veidotas īstenojot studējošā vajadzībās balstītas studiju metodes, 
tai skaitā izmantojot sekojošās metodes: 

• studējošo vajadzībās balstītas individuālo un mazo grupu studiju metodes; 
• problēmu risināšanā balstītas metodes;  



• pētniecībā un radoši mākslinieciskajā darbībā balstītas metodes. 

2.4.5. Attālināto studiju kvalitātes vadības pamatā ir atbilstošo mācīšanās (studiju) rezultātu 
sasniegšana. Tas vienlaikus paredz arī iespēju iedrošināt studējošos apgūt jaunas digitālās 
prasmes. 

2.4.6. Attālinātās studijas tiek īstenotas izmantojot LMA MVS. 

2.4.7. Attālinātās studijas var tikt īstenotas izmantojot dažādus risinājumus, tai skaitā: ierakstītas 
video lekcijas,  tiešsaistes viedo lekcijas, videokonferences, tiešsaistes lekcijas, tiešsaistes 
seminārus, LMA MVS izvietotus īpaši veidotus mācību materiālus, tai skaitā īsus un 
konspektīvus video materiālus, dažādi strukturētus studiju materiālus, prezentācijas un 
interaktīvos materiālus, studējošo pašpārbaudei paredzētos testus un uzdevumus un citus Moodle 
platformā izmantojamos risinājumus, piemēram, SCORM un H5P risinājumus. 

2.4.8. Attālinātās studijas var tikt organizētas sinhronā un asinhronā režīmā. 

2.4.9. LMA studiju kursu un studiju moduļu apguvi var organizēt telpās, jauktā vidē - daļēji 
telpās un daļēji LMA e-studiju vidē vai pilnībā e- studiju vidē.  

2.4.10. LMA Attālinātās studijas var tikt veidotas tā, ka tajās var pilnībā vai daļēji var apgūt 
studiju kursu vai studiju moduli. 

2.4.11. Veidojot studiju kursus vai studiju moduļus apguvei jauktā vidē vai e-studiju vidē, tas 
tiek minēts kursu aprakstā, kā arī attiecīgajā studiju plānā.  

2.4.12. LMA MVS ir daļa no LMA studiju vides infrastruktūras un tajā tiek īstenots 
nepastarpināts studiju process.   

2.4.13. LMA MVS var tikt izvietoti materiāli, kuri ir nepieciešami nepastarpinātam studiju 
procesam. Tajā skaitā materiāli, kuri ir izmantojami nepastarpinātam studiju procesam telpās, 
jauktā vidē vai e-studiju vidē.  

2.4.14. LMA MVS nepastarpināta studiju procesa nodrošināšanai, ievērojot Autortiesību likuma 
nosacījumus, var tikt izvietoti autortiesību objekti. Autortiesību objekti tiek izvietoti tādā apmērā 
un tādā veidā, lai nodrošinātu nepastarpinātu studiju procesu, vienlaikus nodrošinot to, ka tie ir 
pieejami tikai studējošajiem vai akadēmiskajam personālam izglītības vai pētniecības mērķiem.  

2.4.15. LMA pasniedzējiem ir tiesības attālināta studiju procesa īstenošanai izmantot arī citus 
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, piemēram videokonferenču programmas, 
tajā gadījumā viņiem ir pienākums nodrošināt atbilstošu autortiesību un personas datu 
aizsardzību.  

2.5. LMA zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas: 

Balles Vārdiskais Skaidrojums 



skaidrojums 

10 izcili Zināšanas un prasmes, kas liecina par patstāvīga jaunrades darba un 
pētījumu problēmas dziļu izpratni un spējām realizēt ieceres veidā un 
līmenī, kas pārsniedz studiju programmas prasības un apjomu 

9 teicami pilnā apjomā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme 
patstāvīgi un radoši lietot iegūtās zināšanas 

8 ļoti labi pilnā apjomā apgūtas studiju programmas prasības ar stabilu zināšanu 
līmeni, kas liecina par izpratni un spējām risināt sarežģītus studiju 
uzdevumus. 

7 labi apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī 
atsevišķi, mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē, kas būtiski neiespaido 
plānoto zināšanu līmeni 

6 gandrīz labi apgūtas studiju programmas pamatprasības, taču konstatējama atsevišķu, 
lielāku problēmu nepietiekami dziļa izpratne 

5 viduvēji kopumā apgūtas studiju programmas pamatprasības, tomēr konstatējama 
nepietiekami dziļa izpratne par vairākām būtiski svarīgām problēmām  

4 gandrīz 
viduvēji 

kopumā apgūtas studiju programmas pamatprasības;  konstatējama 
nepietiekama izpratne par vairākām svarīgām problēmām un ir grūtības ar 
iegūto zināšanu praktisko pielietošanu 

3 vāji apgūtas virspusējas zināšanas un prasmes, kas nenodrošina pozitīvi 
vērtējamus studiju rezultātus, bet ieguldījums studiju procesā ir mazāks 
par minimāli pieļaujamo – 75% no plānotās studiju slodzes. 

2 ļoti vāji apgūtas daļējas zināšanas par atsevišķām priekšmeta problēmām, kas ir 
nepietiekamas sekmīgu rezultātu sasniegšanai, bet ieguldījums studiju 
procesā ir mazāks par minimāli pieļaujamo – 75% no plānotās studiju 
slodzes. 

1 ļoti ļoti vāji nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku un personiskais 
ieguldījums studiju darbā ir nenozīmīgs 

 

2.5.1. Pārbaudījums ir nokārtots, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 

2.5.2. Studenti, kas ir izpildījuši semestra akadēmiskās saistības, turpina studijas nākamajā 
semestrī, atbilstoši studiju programmas prasībām.  



2.5.3. Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi 
bez papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav 
ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, 
ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu, saskaņā ar LMA 
Senāta apstiprinātiem tarifiem, kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma 
kārtošanas laiku un vietu studentam iepriekš rakstiski jāvienojas ar studiju kursa docētāju.  

2.6. Studentcentrēta mācīšanās, mācīšana un novērtēšana veido mākslinieciski radošo studiju 
kodolu. Tā paredz atgriezenisko saiti un sekojošu pedagoģisko metožu izmantošanu: 

studējošo vajadzībās balstītas individuālo un mazo grupu studiju metodes; 

problēmu risināšanā balstītas metodes;  

pētniecībā un radoši mākslinieciskajā darbībā balstītas metodes. 

2.6.1. Veidojot studiju procesu respektē studējošo vajadzības, piemēro elastīgus mācīšanās ceļus, 
atbilstoši apstākļiem izmanto daudzveidīgas pedagoģiskās metodes.  

2.6.2. Vienlaikus LMA nodrošina, ka studiju procesā tiek atzīta studējošo pētnieciskā un 
individuālā un grupu radoši mākslinieciskā un profesionālā darbība.  

2.7. LMA Studējošo tiesības  

2.7.1. Pieprasīt visu LMA studiju procesu reglamentējošajos dokumentos paredzēto studējošo 
tiesību ievērošanu. 

2.7.2. LMA noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju nozari. 

2.7.3. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu. Laikā iepazīties ar izmaiņām 
studiju programmās un studiju kursa apguves nosacījumiem. 

2.7.4. Uzsākot studiju kursu, uzzināt kursa pārbaudījuma formu un nosacījumus, vērtēšanas 
kritērijus. 

2.7.5. Ar docētāja atļauju studiju procesā veikt audioierakstus, videoierakstus un fotografēt. Ja 
studiju darbā tiek izmantots modelis, ir nepieciešama arī modeļa atļauja veikt videoierakstus vai 
fotografēt. 

2.7.6. Savlaicīgi saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu. 

2.7.7. Saņemt mācībspēka konsultācijas LMA noteiktā kārtībā. 

2.7.8. Lūgt studiju programmas dekānu atļaut atkārtoti kārtot pārbaudījumu vai pārcelt 
akadēmisko saistību kārtošanu uz nākamo semestri, ja šīs saistības nav nokārtotas savlaicīgi. 

2.7.9. LMA noteiktā kārtībā piedalīties citu augstskolu studijās, kārtot pārbaudījumus.   



2.7.10. Saņemt citās augstskolās un iepriekšējos studiju periodos LMA apgūto studiju kursu 
satura un apjoma atzīšanu LMA noteiktajā kārtībā. 

2.7.11. Satversmē paredzēto darbību veikšanai izmantot LMA telpas, iekārtas, bibliotēku, 
kultūras un sporta objektus. 

2.7.12. Vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē, līdzdarboties LMA visu līmeņu 
pašpārvaldes institūcijās.  

2.7.13. Saņemt visu līmeņu LMA institūcijās nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar studiju 
procesu. 

2.7.14. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.  

2.7.15. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un darbinieku attieksmi. 

2.7.16. Saņemt personas un studiju datu aizsardzību. 

2.7.17. Noteiktā kārtībā saņemt valsts vai mecenātu finansētās stipendijas un pabalstus. 

2.7.18. LMA noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa īstenošanu, 
LMA studiju un darba kārtības pārkāpumiem un noteiktajā termiņā saņemt amatpersonas atbildi. 

  



3. Studentu imatrikulācija, studiju gaita, kvalifikāciju atzīšana un sertifikācija 
3.1. 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. 

3.2. Studējošo pieteikšanos studijām, reflektantu konkursu un imatrikulāciju reglamentē LMA 
Uzņemšanas noteikumi.  

3.3. LMA Uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā reflektantiem tiek organizēti 
iestājpārbaudījumi un reflektanti tiek uzl)emti studijām Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – 
Akadēmijas, saīsināti – LMA) akadēmiskajās augstākās izglītības programmās. 

3.4. LMA Uzņemšanas noteikumi izdoti atbilstoši Augstskolu likuma 46. panta otrajai da!ai 
(turpmāk – AL), Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem 846. Noteikumiem par 
prasībām,  kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās (turpmāk – 10.10.2006. MK 
noteikumi), kā arī Akadēmijas Satversmei. 

3.5. Iestājpārbaudījumi un uzņemšana LMA notiek atklātā un vienlīdzīgā konkursā, saskaņā ar 
Augstskolu likuma  45. un 46. pantu, 10.10.2006. MK noteikumiem, Akadēmijas Satversmi un 
LMA Uzņemšanas noteikumiem, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem. 

3.6. Tiesības studēt LMA ir Latvijas pilsoņiem, Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, personām, 
kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Citām personām ir tiesības studēt Akadēmijā atbilstīgi 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

3.7. LMA Uzņemšanas noteikumi paredz arī reflektantu konkursa rezultātu apelācijas procedūras. 

3.8. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātus LMA atzīst saskaņā ar Nolikumu par ārpus 
formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā 
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Latvijas Mākslas akadēmijā. 

3.9. LMA studējošo mobilitāte tiek atzīta saskaņā ar LMA Eramsus Hartu, Pasaules Eramsus 
projektiem, Erasmus +, KUNO, CIRRUS mobilitāšu projektiem, tai skaitā Eiropas universitāšu 
projektu EU4ART un bilaterālajiem LMA līgumiem ar citu valstu augstskolām. 

3.10. LMA diplomi un diplomu pielikumi satur informāciju, kuri izskaidro iegūto kvalifikāciju, 
ieskaitot sasniegtos mācīšanās rezultātus, kā arī apgūto studiju kontekstu, līmeni, saturu un 
statusu, kā ari informāciju par studiju mobilitātēm. 

  



4. LMA akadēmiskais personāls 
4.1. LMA 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.  

4.2. LMA Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk tekstā – 
Akadēmija vai LMA) (turpmāk – Nolikums) ir izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likumu (turpmāk 
– AL), Zinātniskās darbības likumu, Izglītības likumu, Akadēmijas Satversmi, spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, tai skaitā 2018. gada 23. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 49 
“Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm” (turpmāk – “Noteikumi par 
Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”) un, ņemot vērā, Augstākās izglītības padomes 
Lēmumu par nozaru profesoru padomēm (AIP 24.05.2018. lēmums nr. 1.10/17) (turpmāk - AIP 
Lēmums) un rekomendācijas par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību. 

4.3. LMA akadēmijas akadēmiskā personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un 
pētniecības darba brīvību, veicināt atklātumu Akadēmijas pārvaldē un tās lietu kārtošanā. 
Akadēmiskajam personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai augstskola spētu īstenot savus 
uzdevumus, lai netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai 
darba pienākumu izpilde. 

4.4. Akadēmiskajam personālam ir tiesības saskaņā ar Akadēmijas Satversmi noteiktā kārtībā 
piedalīties augstskolas vadības un pašpārvaldes lēmumu un Akadēmijas iekšējās kārtības 
noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties 
Akadēmijas koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.  

4.5. LMA akadēmiskajam personālam ir tiesības piedalīties augstskolas pašpārvaldes institūciju 
vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.  

4.6. LMA vadības pienākums ir rūpēties par personāla darba apstākļiem, nodrošināt iespēju celt 
kvalifikāciju un pārkvalificēties.  

4.7. LMA akadēmiskais personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā 
kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Senāts, 
pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 

4.8. LMA izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls var apstrīdēt 
Akadēmijas akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmijas akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var 
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

4.9. LMA akadēmiskā personāla darba slodzi un rezultātu pārvaldību reglamentē Nolikums 
akadēmiskā personāla darba slodzi un rezultātu pārvaldību Latvijas Mākslas akadēmijā.  

4.10. Nolikums akadēmiskā personāla darba slodzi un rezultātu pārvaldību Latvijas Mākslas 
akadēmijā nosaka akadēmiskā personāla studiju, mācību metodiskā un administratīvi 
organizatoriskā, mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības darba daļu akadēmiskā 
personāla slodzē. 



4.11. Līdz ar kvalifikācijas kritērijiem mākslinieciskās darbības, pētniecības, pedagoģiskās un 
organizatoriskajās jomās, LMA tiek noteikta arī profesionālās pilnveides kārtība.  

4.12. LMA akadēmiskais personāls par profesionālo pilnveidi atskaitās saskaņā ar Kārtību kādā 
LMA pasniedzēji iesniedz dokumentus, kuri apliecina profesionālo pilnveidi, kas ir izstrādāta, lai 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 Rīgā 2014. gada 28. oktobrī (prot. Nr.58 5.§) 
“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtība”, nosacītu kārtību, kādā Latvijas Mākslas 
akadēmijas (turpmāk – LMA) pasniedzēji iesniedz dokumentus, apliecinot savas profesionālās 
kompetences pilnveidi. 

4.13. LMA akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide var ietvert arī profesionālās pilnveides 
mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos konferencēs un semināros.  

4.14. 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. 

4.15. Ņemot vērā laiku, kurš ir nepieciešams gatavojoties līdzdalībai starptautiskā mobilitātē, kā 
arī piedaloties konferencēs vai semināros, LMA pasniedzēju pilnveides mērķim atbilstošā 
starptautiskā mobilitātē un piedalīšanos konferencēs pavadīto laiku un semināros aprēķina kā 
atbilstošu profesionālās pilnveides kontaktstundu apjomam.  

4.16. LMA 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. 

  



5. LMA resursi  
5.1. Latvijas Mākslas akadēmija nodrošina, atbilstoši publiski vai no privātajiem līdzekļiem 
piešķirtajam studiju finansējumam, nepieciešamos resursus studijām un studiju procesa 
nodrošinājumam. 
 
5.2.Latvijas Mākslas akadēmija ir no budžeta daļēji finansēta institūcija, kura saņem valsts 
budžeta finansējumu. 2019. gadā Latvijas Mākslas akadēmija no valsts budžeta tika finansēta 
saskaņā ar 2019. gada 31. janvāra Trīspusējo līgumu par speciālistu sagatavošanu “Par 
speciālistu sagatavošanu un zinātniskās, radošās un mākslinieciskās darbības attīstības 
nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā” starp Izglītības un 
zinātne ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Mākslas akadēmiju (turpmāk – Līgums) un ar 
Līgumu sasitītiem Trīspusējās vienošanās protokoliem.  

5.3.Līdz ar pielikumiem, kuri nosaka budžeta studiju vietu skaitu un sagatavojamo speciālistu 
skaitu, Līgums un Vienošanās protokols paredz arī virkni papildus saistību, tai skaitā iesniegt 
atskaites atbilstoši Kultūras ministrijas iekšējo normatīvo aktam Nr.2.5-4-31 (05.12.2018) 
„Kārtība, kādā Kultūras ministrija izvērtē tās pārraudzībā esošo augstskolu darbību un speciālistu 
sagatavošanai un zinātniskās, radošās un mākslinieciskās darbības attīstības nodrošināšanai 
piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojamu” (turpmāk – KM iekšējais akts). 

5.4. Līdz ar valsts budžeta finansējumu, Latvijas Mākslas akadēmija pretendē un iegūst Eiropas 
struktūrfondu, starptautisku projektu finansējumu, Latvijas VKKF projektu finansējumu, 
ziedojumus, kā arī veido pašu ieņēmumus, nodrošinot izglītības, pētniecības un radoši 
māksliniecisko projektu pakalpojumus industrijai un publiskajam sektoram. 

6. LMA Informācijas vadība un komunikācija 
6.1. Latvijas Mākslas akadēmija nodrošina nepieciešamās un būtiskās informācijas uzkrāšanu, 
analīzi un izmantošanu, savu studiju programmu un citu aktivitāšu vadībai. 

6.2. Būtiska LMA informācija ir: 

• augstskolas/ koledžas galvenie darbības rādītāji;  
• studentu kontingenta profils; 
• studentu studiju gaitas, sekmju un atbiruma rādītāji;  
• studentu apmierinātība ar programmu; 
• pieejamie mācību līdzekļi un atbalsts studentiem;  
• absolventu karjeras gaitas. 

 
6.3. 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. 
 
 
  



XI. LMA kvalitātes vadība sistēmas pilnveide 

Latvijas Mākslas akadēmija īsteno un patstāvīgi pilnveido 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 pilnveidi īsteno atbilstoši Latvijas 
Mākslas akadēmijas labākas pārvaldības nodrošināšanas darba programmai. 

Atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmijas labākas pārvaldības nodrošināšanas darba programmai, 
LMA turpina ieviest modificētu CAF 2013 Education kvalitātes vadības sistēmu, vienlaikus 
risinot virkni problemātisku jautājumu, piemērojot šo sistēmu tieši mākslas izglītībai. 

Pirmkārt, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir precīzu, mākslas un dizaina izglītībai relevantu, 
izmērāmo indikatoru definēšana, kas palīdzētu sekmēt snieguma orientācijas stiprināšanu gan 
augstskolas darbībā, gan arī novērtējot iekšējos procesus.  

Otrkārt, jebkura kvalitātes vadības sistēma ir pietiekami efektīga, tikai tad, ja tās īstenošana 
paliek par daļu no institūcijas ikdienas prakses. Savukārt jebkura institūcija novērtēs un iekļaus 
tikai tādu kvalitātes vadības sistēmu, kura balstās institūcijas iekšējās tradīcijās un kura akceptē 
arī institūcijas vēsturiskos kvalitātes vadības modeļus.  

Treškārt, sekmīgai kvalitātes vadības sistēmai ir jāpaliek par institūcijas kvalitātes kultūras 
kodolu, kas ne tikai novērtē esošos procesus, bet arī sniedz aktīvas rekomendācijas procesu 
pilnveidē.  

Lai sasniegtu šos mērķus ir paredzēts turpinot ieviest CAF 2013 Education, to piemērot LMA 
mākslas un dizaina izglītības, pētniecības un radošo un netehnoloģisko inovāciju pārneses 
specifikai. 

Kvalitātes vadība process LMA tiek plānots un īstenots balstoties CAF 10 soļu “kvalitātes 
ceļojumā” 

Pirmā fāze – CAF ceļojuma sākums 

Pirmais solis – Izlemt kā organizēt un plānot pašnovērtējumu 

Otrais solis – Uzsākt pašnovērtējuma projekta komunikāciju 

Otrā fāze – pašnovērtējuma process 



Trešais solis – Izveidot vienu vai vairākas pašnovērtējuma grupas 

Ceturtais solis – Organizēt treniņu, šajā solī ir paredzēts iesaistīt ārējos EQ Arts 
konsultantus kvalitātes darbnīcas (workshop) īstenošanā 

Piektais solis – Veikt pašnovērtējumu 

Sestais solis – Sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu 

Trešā fāze – uzlabošanas plāns / prioritizēšana 

Septītais solis – Izveidot uzlabojumu plānu, kurš balstās akceptētā pašnovērtējuma 
ziņojumā, šajā solī ir paredzēts iesaistīt EQ Arts pārmaiņu konsultācijai 

Astotais solis – Komunicēt uzlabojumu plānu 

Devītais solis – Ieviest uzlabojumu plānu (ja pietiks nauda, var veikt CAF darba grupa 
izstrādāja Procedure of External Feedback (PEF)) 

Desmitais solis – Plānot nākamo 

Būtiskākā no kvalitātes vadības viedokļa ir procesa trešā fāze, kurā kvalitātes vadības 
pašnovērtējuma atziņas tiek pārvērstas reālā darbībā. Tieši šajā fāzē būtisks ir ne tikai kvalitātes 
vadības grupas locekļu treniņš, bet arī visa vispārējā, akadēmiskā un studējošo personāla 
apmācība. 

Ieviešot savu CAF 2013 Education balstītu kvalitātes vadības sistēmu, LMA ir iecerējusi 
izmantot EIPA izstrādātos tiešsaistes pašnovērtējuma rīkus, konsultēties par iespēju veikt CAF 
External Feedback un vienlaikus, ņemot vērā, mākslas un dizaina specifiku, iegūt EQ Arts 
(savulaik ELIA – Eiropas mākslas institūciju asociācijas – izveidota kvalitātes vadības aģentŗua, 
kura šobrīd sadarbojas ar ENQA un virkni nacionālo akreditācijas aģentūru) līdzinieku (peer 
review) rekomendācijas, konsultācijas un novērtējumu. 

Viens no paredzamajiem LMA kvalitātes vadības sistēmu pielāgošanas (fine tuning) procesiem ir 
akadēmiskā godīguma indikatoru izstrāde un iekļaušana Rezultātu sadaļā. 

No kvalitātes vadības sistēmu ieviešanas un, jo īpaši, no kvalitātes vadības kultūras izveides 
viedokļa būtiska ir paredzamā sadarbība ar EQ Arts un viņu novērtējums (peer review), lai to 
īstenotu tiek paredzētas sekojošas sadarbības fāzes ar EQ Arts. 

• Kvalitātes vadības darbnīca (EQ Arts Workshop) 
• Institucionālā un programmu un pārmaiņu konsultācija 

Iegūtais līdzinieku novērtējums palīdzēs ne vien izveidot formālu pašnovērtējuma un kvalitātes 
vadības sistēmu, bet arī padarīt kvalitātes vadības principus par būtisku visas institūcijas ikdienas 
procesu daļu. Tās tiks piemērotas plānojot, izstrādājot, ieviešot un kontrolējot, visus mācību, 
pētnieciskos un mākslinieciski radošos un netehnoloģisko un radošo inovāciju pārneses procesus. 



Vienlaikus būtiska 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 vēsturiskos kvalitātes vadības modeļu loma studiju 
programmu ietvaros apgūto mākslas un dizaina zināšanu un prasmju novērtējumam 
profilējošajos studiju priekšmetos ir katedru un nodaļu strapskatēm un skatēm un Latvijas 
Mākslas akadēmijas Senāta skatei, kuras ir jāintegrē jaunajā kvalitātes vadības modelī.  
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