
 
 

 

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”.  

Jaunizveidotā profesionālā doktora studiju programma Latvijas un arī pasaules 

kontekstā ir unikāla – tā, sadarbojoties trīs Latvijas mākslu augstskolām, ir veidota kā 

izteikti starpdisciplināra programma, kas aptver vairākas specifiskas mākslinieciskās 

jomas. Programmai ir trīs apakšprogrammas: “Mūzika un skatuves māksla” (īsteno 

JVLMA), “Vizuālā māksla un dizains” (īsteno LMA), “Audiovizuālā māksla, teātris un 

laikmetīgā deja” (īsteno LKA).  

Profesionālā doktora studiju programma attīstības perspektīvā paredz nodrošināt 

kultūras, sabiedrības un sociālajām vajadzībām atbilstošas, mākslinieciskajā jaunradē 

un zinātnē balstītas, kā arī mākslinieciskajā praksē piemērojamas doktora līmeņa 

starptautiski atzītas profesionālās studijas, veidojot kopīgā metodoloģijā un 

starpdisciplinārā pētījumu un prakses laukā balstītu vienotu studiju, pētniecības un 

mākslinieciski radošās prakses sfēru, kas ļaus konkurētspējīgi piedalīties Eiropas 

augstākās izglītības telpā mākslas izglītības jomā. 

Programmas struktūra un saturs veidots tā, lai doktoranti gūtās teorētiskās atziņas 

aprobētu mākslinieciskajā praksē, tā nodrošinot balansu starp teorētiskajiem aspektiem 

un praktisko māksliniecisko darbību. Šāda pieeja ļauj doktorantiem organizēt 

profesionālās pašrealizācijas iespējas studiju laikā augstākajā profesionālajā līmenī.  

Mākslinieciskās prakses darbs tiks organizēts sadarbībā ar profesionālajiem 

orķestriem, koriem, koncertorganizācijām, muzejiem, izstāžu zālēm, galerijām, 

teātriem, filmu studijām un laikmetīgās dejas organizācijām, uzņēmumiem, tai skaitā 

dizaina un radošo industriju uzņēmumiem, nozaru un profesionālajām asociācijām un 

publiskās pārvaldes institūcijām un starptautiskām mākslas un dizaina institūcijām, ar 

kurām ir noslēgti atbilstoši sadarbības līgumi.   

Ņemot vērā studiju programmas specifiku, tās īstenošanā ir piesaistīti gan 

akadēmiskie docētāji, gan liela daļa nozaru speciālistu ar ilggadēju empīrisku un 

praktisku pieredzi un autoritāti, kā arī radošās darbības izcilību apvienojumā ar 

akadēmisko pieredzi. Studiju programmas īstenošanā plānots piesaistīt arī ārzemju 

viesdocētājus.  

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.  

Uzņemšana jaunizveidotajā studiju programmā notiks 2021. gada sākumā:  

 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.  



Studijām vienā no apakšprogrammām var pieteikties augsta līmeņa mākslas jomu 

profesionāļi, kuriem, atbilstoši izvēlētajai mākslinieciskajai jomai, ir profesionālais 

maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā; humanitāro zinātņu maģistra grāds vai maģistra 

grāds sociālajās zinātnēs, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.  

Ar Uzņemšanas noteikumiem un iestājpārbaudījumu saturu apakšprogrammai 

“Mūzika un skatuves māksla” var iepazīties JVLMA mājaslapā www.jvlma.lv sadaļā 

“Uzņemšana”. 

Kontakti: 

Studiju programmas direktore un apakšprogrammas “Mūzika un skatuves māksla” 

vadītāja Dr.art. Līga Pētersone, liga.petersone@jvlma.lv; 

apakšprogrammas “Vizuālā māksla un dizains” vadītājs Dr.art., profesors Andris 

Teikmanis, andris.teikmanis@lma.lv; 

informāciju par apakšprogrammu “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” var 

saņemt, sazinoties ar LKA prorektori akadēmiskajā darbā Dr.art., profesori Zani Šiliņu, 

zane.silina@lka.edu.lv.  

 

Programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Profesionālās 

doktora studiju programmas Mākslās izveide” ietvaros. 
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