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Profesionālā doktora studiju programma 
mākslās  
Profesionālā doktora studiju programma mākslās “Mākslas” 2020. gada 13. oktobrī 
licenci saņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA), Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) kopīgā profesionālā doktora 
studiju programma “Mākslas”. Programmai ir trīs apakšprogrammas: “Mūzika un 
skatuves māksla” (īsteno JVLMA), “Vizuālā māksla un dizains” (īsteno LMA), 
“Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” (īsteno LKA). Studiju programmas 
ilgums ir 3 gadi, tās apjoms 132 kredītpunkti. Pēc programmas apguves un 
mākslinieciskās jaunrades darba, kā arī doktora teorētiskā pētījuma izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas valsts pārbaudījumos, tiek piešķirts profesionālais doktora grāds 
mākslās.  
 
Par uzņemšanu 2020./2021. studiju gadā 

Dokumentu iesniegšana no 11. līdz 15. janvārim  

Iestājpārbaudījumi no 20. līdz 22. janvārim 

Rezultātu paziņošana 25. janvārī 

Studiju līgumu slēgšana no 26. līdz 29. janvārim 

Studijas sāksies 1. februārī 

Uzņemšana apakšprogrammā “Vizuālā māksla un dizains”, kuru īsteno Latvijas Mākslas akadēmija notiks 
saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem.  

Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem studijām Profesionālās doktora studiju programmas “Mākslās” 
apakšprogrammā “Vizuālā māksla un dizains”, reflektants iesniedz (jāuzrāda oriģinālus) Latvijas Mākslas 
akadēmijas (turpmāk – LMA) Uzņemšanas komisijā (turpmāk – UK) šādus dokumentus:  

1. maģistra izglītību apliecinoša dokumentu – diploma un sekmju izraksta – kopijas (elektroniski 
tiek iesniegta kopijas, oriģināli tiek uzrādīts līguma slēgšanas laikā, ja ir sekmīgi un konkursa 
prasībām atbilstoši izturēts konkurss); 

2. reflektantam, kurš ir, izvēlējies studijas angļu valodā, bet kurš iepriekšējo izglītību – vidējo 
izglītību, bakalaura vai maģistra izglītību - nav ieguvis angļu valodā, starptautisku testēšanas 
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institūciju izsniegtu dokumentu par pārbaudījumā iegūto vērtējumu angļu valodā, kas atbilst 
vismaz B2 līmenim (elektroniski tiek iesniegta kopija, oriģināls tiek uzrādīts līguma slēgšanas 
laikā, ja ir sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši izturēts konkurss). 

3. CV (norādot arī ziņas par bakalaura un vidējo izglītību – vai citām iepriekš iegūtajām izglītībām, 
vēlams izpildīt Europass formātā), reflektants, kurš izvēlējies studijas angļu valodā, bet 
iepriekšējo izglītību - vidējo izglītību vai bakalaura izglītību ir ieguvis angļu valodā, dokumentus 
un to kopijas, kas apliecina šīs izglītības. Dokumenti, kurus reflektants iesniedz svešvalodā, 
jālegalizē normatīvajos aktos [1961.gada 5.oktobra Hāgas Konvencija par ārvalstu publisko 
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu] noteiktajā kārtībā un tiem jāpievieno normatīvajos 
aktos [2000. gada 22. augusta MK noteikumi Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 
tulkojumi valsts valodā" (grozīti ar 2004. gada 6. janvāra MK noteikumiem Nr.6)] noteiktajā 
kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā. 

4. pases vai ID kopiju (elektroniski tiek iesniegta kopija, oriģināls tiek uzrādīts līguma slēgšanas 
laikā, ja ir sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši izturēts konkurss);  

5. noteiktas formas iesniegumu;  
6. 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm (elektroniski tiek iesniegta digitālā fotogrāfija, savukārt 3 minētās 

fotogrāfijas līguma slēgšanas laikā, ja ir sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši izturēts 
konkurss);  

7. ieteikumus no meistardarbnīcas vadītāja vai darba vietas; 
8. radoši māksliniecisko vai pētniecībā balstītas radoši māksliniecisku darbību ilustrējošu un 

apliecinošu pārskatu (var tikt sagatavots arī kā mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar 
to saistītā teorētiskā pētījuma pielikums), vai attiecīgi sagatavotu portofolio; 

9. dokumentus vai citus materiālus, kas apliecina piedalīšanos starptautiskos vai Latvijas mākslas 
projektos vai norisēs, konferencēs, simpozijos, forumos utt.; 

10. mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikums – 
teksts (apjoms no 18 000 līdz 36 000 rakstu zīmēm) ar ieskatu pieteiktajā pētniecībā balstītās 
mākslinieciskās jaunrades problemātikā un piedāvātajos risinājumos. 

Ņemot vērā nepieciešamību, ievērot epidemioloģiskas drošības pasākumus, pieteikšanās studijām 
noritēs, iesniedzot dokumentus un pieteikumus LMA e-vidē, precīza instrukcija tiks publicēta janvāra 
sākumā. CV ir ieteikums sagatavot Europass formātā. Maģistra izglītību apliecinoša dokumentu  un pases 
vai ID kartes oriģināli būs jāuzrāda slēdzot studiju līgumu, ja tiks sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši 
izturēts konkurss.  

Metodiskie norādījumi mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma 
pieteikuma izstrādei tiks sniegti tiešsaistes forumā 3. decembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00, par kuru tiks 
izziņota papildu informācija. 

Studiju uzsākšanai Profesionālās doktora studiju programmas “Mākslās” apakšprogrammā “Vizuālā 
māksla un dizains” ir noteiktas sekojošās prasības un kritēriji: 

• humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās vai tai pielīdzināta izglītība; 
• sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekoši nokārtoti pārbaudījumi – 

Iestājpārbaudījumus veido - mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā 
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pētījuma pieteikums un kolokvijs, kurā reflektants spēj argumentēti izklāstīt un pamatot savu 
mākslinieciskās jaunrades darba projektu un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikumu 
mākslas un kultūras diskursīvo prakšu un teorētisko koncepciju kontekstā. 

Mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikuma vērtējumu 10 
punktu sistēmā, novērtējot iesniegto mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā 
teorētiskā pētījuma pieteikumu, un kolokvija rezultāta vērtējumu 10 punktu sistēmā, novērtējot 
reflektanta spējas argumentēti izklāstīt un pamatot savu mākslinieciskās jaunrades darba projektu un ar 
to saistīto teorētiskā pētījuma pieteikumu aktuālo mākslas un kultūras diskursīvo prakšu un teorētisko 
koncepciju kontekstā, izdara Vērtēšanas komisija. 

Reflektantu ranžēšana konkursa rezultātiem tiek veikta, summējot saskaņā ar formulu: 
 

Tq + Ko = S 
T = mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā pētījuma pieteikuma 

vērtējums 
Ko = kolokvija rezultāta vērtējums 

q = 2 
S = konkursa punktu summa 

 

Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajiem konkursa rezultātiem. 
Pārbaudījumi notiek latviešu vai angļu valodā, mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā 
teorētiskā pētījuma pieteikums un portofolio jāiesniedz datordrukā, latviešu vai angļu valodā UK 
norādītajā laikā un vietā un elektroniski, nosūtot uz e-pastu: doktorantūra@lma.lv UK norādītajā laikā. 
Reflektanti, kuri nav iesnieguši mākslinieciskās jaunrades darba projekta un ar to saistītā teorētiskā 
pētījuma pieteikumu vai nav ieradušies uz kolokviju UK norādītajā laikā un vietā, turpmākā konkursā 
nepiedalās un LMA netiek uzņemti. 

Iestājpārbaudījumu konkursa rezultātus nosaka un apstiprina UK. Tos izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā 
no konkursa noslēguma dienas. Visi konkursu izturējušie reflektanti UK noteiktajā termiņā noslēdz ar 
Akadēmiju studiju līgumu. 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, reflektants tiek 
imatrikulēts pēc studiju līguma ar Akadēmiju noslēgšanas un tā nosacījumu izpildes. 

Programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Profesionālās doktora 
studiju programmas Mākslās izveide” ietvaros. 

mailto:doktorant%C5%ABra@lma.lv

	Profesionālā doktora studiju programma mākslās
	Par uzņemšanu 2020./2021. studiju gadā


