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APSTIPRINĀTS 

Ar LKA Senāta sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 5 

2015. gada 21. septembrī 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti 

ar LKA Senāta sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 6 

2019. gada 21. oktobrī 

Nolikums par jaunrades darbiem Latvijas Kultūras akadēmijas 

akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Laikmetīgās dejas māksla” 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) akadēmiskās bakalaura programmas 

“Laikmetīgās dejas māksla” (turpmāk – Programma) studējošie izstrādā jaunrades darbus – 

kursa un bakalaura darbus saskaņā ar Programmas studiju plānu. 

2. Programmā paredzētie kursa un bakalaura darbi jāizstrādā un jāaizstāv saskaņā ar šo 

Nolikumu. 

3. Pieteikumi jaunrades darbiem jāiesniedz apstiprināšanai Skatuves mākslas katedrā (turpmāk 

tekstā – SM katedra) līdz katra studiju gada 31. oktobrim. 

4. Jaunrades darbu teorētiskais pamatojums jānoformē atbilstoši Akadēmijas metodiskajiem 

norādījumiem par kursa vai bakalaura darbu izstrādāšanu. 

II. Kursa darbi 

5. Kursa darbs mākslinieciskajā jaunradē ir obligāta Programmas sastāvdaļa 2. studiju gadā. 

Studējošajiem, kuri Programmas 2. studiju gada pavasara semestrī ir studējuši ārvalstu 

augstskolās Akadēmijas noslēgto apmaiņas studiju programmu ietvaros, kursa darbu var 

aizstāt ar citu sekmīgi nokārtotu studiju kursu vai īstenotu jaunrades projektu, ja to apstiprina 

SM katedras lēmums. 

6. Kursa darbs Programmā ir izpildītāja darbs pieaicināta profesionāla horeogrāfa vadītā 

laikmetīgās dejas izrādes, filmas u. tml. iestudējumā. Studējošie piedalās iestudējuma 

tapšanas procesā un publiskā izrādē. 

7. Kursa darba tēmu nosaka Programmas direktors, norādot kursa darba vadītāju/s -- paredzētā 

dejas iestudējuma veidotāju/s, kā arī studējošos – kursa darba (iestudējuma) izpildītājus. 

8. Kursa darba temats, vadītāji, izpildītāji un recenzenti tiek apstiprināti SM katedras sēdē, un 

var tikt mainīti vai koriģēti tikai ar katedras lēmumu pēc Programmas direktora iesnieguma 

saņemšanas. 

9. Programmas direktors un kursa darba vadītājs sniedz nepieciešamo konsultāciju par kursa 

darba teorētisko bāzi, struktūru, veidošanas mākslinieciskajiem un profesionālajiem 

paņēmieniem. 

10. Kursa darba iesniegšana, pieteikšana un aizstāvēšana 

10.1. kursa darba izrādīšanas datums jāpiesaka katedrā līdz 31. martam; 

10.2. pieteiktie kursa darbi tiek reģistrēti SM katedrā. Par kursa darba pieteikšanas un 

izrādīšanas termiņa pagarināšanu (studējošā slimības vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ) var 

lemt SM katedras vadītājs, saskaņojot termiņu ar Programmas direktoru. SM katedras 

vadītājs nosaka galējo termiņu, līdz kuram var pieteikt un izrādīt kursa darbu. Pēc šī termiņa 

iesniegtie kursa darbi tiek vērtēti rudens semestrī; 

10.3. kursa darbu aizstāvēšana notiek publiski, piedaloties izpildītājiem, kursa darba 
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vadītājam un recenzentam. Kursa darbu vērtē SM katedras apstiprināta komisija. Darbi tiek 

vērtēti pēc 10 ballu sistēmas; 

10.4. darba vadītājs piedalās kursa darba aizstāvēšanā un vērtēšanā, sniedzot par kursa darbu 

mutisku atsauksmi. Ja vadītājs nevar piedalīties darba aizstāvēšanas norisē, tad iesniedz 

rakstisku atsauksmi SM katedrā ne vēlāk kā divas dienas pirms aizstāvēšanas; 

10.5. darba recenzents sagatavo rakstisku atsauksmi par kursa darbu, kuru iesniedz SM 

katedrā un kursa darba autoram ne vēlāk kā 3 dienas pirms aizstāvēšanas. 

11. Kursa darba aizstāvēšanas procedūru veido: 

11.1. kursa darba vadītāja atsauksmes noklausīšanās (līdz 5 min.); 

11.2. studējošo – kursa darba izpildītāju – ziņojums par savu ieguldījumu un gūto pieredzi 

iestudējuma tapšanā un izrādīšanā (līdz 3 min. katram studējošajam); 

11.3. jautājumi kursa darba vadītājam un izpildītājiem, atbildes uz jautājumiem (līdz 10 min.) 

11.4. kursa darba recenzijas noklausīšanās (līdz 7 min.); 

11.5. kursa darba vadītāja un izpildītāju atbilde uz recenziju (līdz 10 min.). 

12. Pēc kursa darba aizstāvēšanas komisija novērtē darbu pēc 10 ballu sistēmas. 

13. Kursa darba vērtēšanas kritēriji: 

13.1. darba uzdevuma izpilde: studējošā līdzdalība izrādes tapšanas procesā, radošā 

aktivitāte, tehniskais un mākslinieciskais izpildījums, sadarbība ar horeogrāfu un citiem 

izrādes dalībniekiem; 

13.2. darba izpildes mākslinieciskais un profesionālais līmenis; 

13.3. disciplīna un precizitāte darba īstenošanas procesā; 

13.4. publiskas uzstāšanās prasmes. 

14. Apelācija par kursa darba aizstāvēšanas procedūras pārkāpumiem iesniedzama izskatīšanai 

LKA prorektoram akadēmiskajā darbā trīs darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas. 

III. Bakalaura darbi 

15. Bakalaura darbs ir Programmas noslēguma darbs – studējošo akadēmiskās zināšanas un 

profesionālās spējas apliecinošs mākslinieciskās jaunrades darbs, kas papildināts ar 

pielikumu – darba teorētisku pamatojumu. 

16. Bakalaura darbs Programmā ir studējošā patstāvīgi izveidots un publiski izrādīts 

laikmetīgās dejas priekšnesums (izrāde, filma, performance u.c., garums ~ 30 min.), kā arī 

izveidotā darba teorētisks pamatojums. Saskaņojot ar Programmas direktoru, studējošais var 

izvēlēties arī bakalaura darbu – teorētisku pētījumu, kura tēma saistīta ar laikmetīgās dejas 

mākslu, atbilstoši LKA Nolikumam par bakalaura un maģistra studiju programmu gala 

pārbaudījumiem. 

17. Bakalaura darbu studējošie izstrādā Programmas 6. semestrī. Jaunrades darba iesniegšanas 

un publiskošanas termiņus nosaka SM katedras sēdē pēc Programmas direktora priekšlikuma. 

18. Teorētisks pamatojums ir mākslinieciskās jaunrades bakalaura darba obligāta un 

neatņemama sastāvdaļa. Teorētiskā pamatojuma apjoms (no ievada līdz secinājumiem 

ieskaitot, ar atsaucēm un citām zemsvītras piezīmēm) ir 40 000–60 000 rakstzīmes (ar 

atstarpēm). Tas jānoformē atbilstoši Akadēmijas metodiskajiem norādījumiem kursa, 

bakalaura un maģistra darbu izstrādei. 
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19. Jaunrades bakalaura darba teorētiskā pamatojuma struktūra ir šāda: 

• Titullapa 

• Anotācija (latviešu un angļu valodā) 

• Satura rādītājs 

• Ievads 

• Nodaļas, kurās izklāstīti bakalaura darba teorētiskie aspekti, raksturots izmantotais literārais 

materiāls un tā autors, aprakstīta darba iecere un tā struktūra, darba mākslinieciskie aspekti, 

profesionālie paņēmieni, to mērķtiecīga un pamatota lietošana minētajā darbā, sniegts 

radošā darba īstenošanas gaitas apraksts, radošā darba rezultātu analīze u.c. 

• Secinājumi 

• Izmantoto avotu un literatūras saraksts 

• Pielikumi (ja tādi nepieciešami, piemēram, ilustratīvais materiāls) 

• Dokumentārā lapa 

20. Bakalaura noslēguma darba izstrādāšanu veido šādi posmi: 

20.1. darba satura un formas izvēle; 

20.2. darba temata saskaņošana; 

20.3. darba gaitas plānošana; 

20.4. darba teorētisko avotu un literatūras apzināšana un studēšana; 

20.5. darba radošās idejas un tās īstenošanai nepieciešamo materiālu izpēte; 

20.6. darba priekšaizstāvēšana: atklātas akadēmiskas debates par bakalaura noslēguma darba 

tēmu un īstenošanas principiem; 

20.7. darba īstenošana un noformēšana; 

20.8. darba iesniegšana, izrādīšana un aizstāvēšana. 

21. Bakalaura noslēguma darba tēmu studējošais brīvi izvēlas atbilstoši Programmas 

pamatievirzei. Rakstveida iesniegumā SM katedrai studējošais lūdz apstiprināt darba tematu 

un vadītāju. Vadītājs ar parakstu apliecina, ka uzņemas darba vadību. 

22. Bakalaura darbu tematus, vadītājus un recenzentus apstiprina SM katedras sēdē, piedaloties 

Programmas direktoram. Apstiprināto bakalaura darba tematu, darba vadītāju un recenzentu 

var tikt mainīt vai koriģēt tikai ar katedras lēmumu pēc studējošā iesnieguma saņemšanas. 

23. Bakalaura darba vadītājs sniedz nepieciešamās konsultācijas par darba struktūru, avotu un 

literatūras izvēli, īstenošanas mākslinieciskajiem paņēmieniem, un darba izstrādes grafiku, 

bakalaura darba aizstāvēšanas procedūru, kā arī rekomendē darbu aizstāvēšanai un sagatavo 

rakstisku atsauksmi par vērtējamo bakalaura darbu. 

24. Bakalaura darba izrādīšanas datums jāpiesaka SM katedrā līdz 31. martam. Katedras 

vadītājs saziņā ar Programmas direktoru nosaka darbu teorētiskā pamatojuma iesniegšanas 

datumu. 

25. Ja bakalaura jaunrades darbs ir filma, tā jānodod kopā ar darba teorētisko pamatojumu, 

darba tehnisko formātu saskaņojot ar Akadēmijas filmu tehnikas pārzini. 

26. Pieteiktie bakalaura darbi tiek reģistrēti SM katedrā. Par bakalaura darba pieteikšanas un 

izrādīšanas termiņa pagarināšanu (studējošā slimības vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ) var lemt 
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SM katedras vadītājs, saskaņojot termiņu ar Programmas direktoru. SM katedras vadītājs 

nosaka galējo termiņu, līdz kuram var pieteikt un izrādīt bakalaura darbu. Ja termiņš ir 

nokavēts, Bakalaura gala pārbaudījumu komisija var lemt par darba aizstāvēšanu nākamajā 

studiju gadā. 

27. Bakalaura darba aizstāvēšana notiek publiski – atklātā Bakalaura gala pārbaudījumu 

komisijas sēdē valsts valodā, piedaloties darba autoram, vadītājam un recenzentam. Ja 

vadītājs sēdē nepiedalās, vadītāja SM katedrā ne vēlāk kā divas dienas pirms aizstāvēšanas 

iesniegto atsauksmi nolasa komisijas sekretārs. Darba recenzents sagatavo rakstisku darba 

recenziju, kuru iesniedz SM katedrā un bakalaura darba autoram ne vēlāk kā 3 dienas pirms 

aizstāvēšanas. 

28. Aizstāvēšanas procedūru veido: 

28.1. jaunrades darba publiskošana pirms Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sēdes; 

28.2. Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sēdē: bakalaura akadēmiskā grāda pretendenta 

īss ziņojums (līdz 5 min.) par temata izvēles motivāciju un svarīgākajām atziņām; 

28.3. komisijas locekļu un klātesošo jautājumi bakalaura grāda pretendentam; 

28.4. vadītāja atsauksmes noklausīšanās (līdz 3 min.); 

28.5. bakalaura darba recenzijas noklausīšanās (līdz 7 min.); 

28.6. bakalaura grāda pretendenta atbildes uz recenzijā izteiktajiem komentāriem un 

uzdotajiem jautājumiem un galavārds. 

29. Bakalaura gala pārbaudījumu komisija slēgtā sēdē novērtē darbu pēc 10 ballu sistēmas. 

30. Bakalaura darba vērtēšanas kritēriji: 

30.1. darba mākslinieciskais, teorētiskais, radošais un tehniskais līmenis; 

30.2. darba satura atbilstība izvēlētajai tēmai un darba uzdevuma izpilde; 

30.3. informācijas avotu un literatūras izmantojums; 

30.4. valodas kultūra; 

30.5. darba noformējums; 

30.6. prasme aizstāvēt darba koncepciju un izvēlēto māksliniecisko paņēmienu 

nepieciešamību, u.c. 

31. Apelācija par bakalaura darba aizstāvēšanas procedūras pārkāpumiem iesniedzama 

izskatīšanai LKA prorektoram akadēmiskajā darbā trīs darba dienu laikā pēc rezultātu 

paziņošanas.  

32. Apelācijas sūdzību izskata ar Akadēmijas rīkojumu izveidota komisija piecu darba dienu 

laikā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti, kuri dod rakstisku slēdzienu. 

Apelācijas komisijas lēmumu apelācijas iesniedzējam dara zināmu ne vēlāk kā divu darba 

dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Apelācijas komisijas lēmums ir galīgs. 


