
1 
 

APSTIPRINĀTS 

ar LKA Senāta sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 5 

2018. gada 12. novembrī 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti 

ar LKA Senāta sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 6 

2019. gada 21. oktobrī 

Nolikums par jaunrades darbiem Latvijas Kultūras akadēmijas 

akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” un 

akadēmiskās maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammās 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā – Akadēmija) Kultūras teorijas un vēstures 

katedras (turpmāk tekstā – KTV katedra), Skatuves mākslas katedras (turpmāk tekstā – SM 

katedra) un Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras (turpmāk tekstā – SKS 

katedra) pārraudzītajās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” (turpmāk 

tekstā – bakalaura studiju programma) apakšprogrammās un SM katedras akadēmiskās 

maģistra studiju programmas “Mākslas” (turpmāk tekstā – maģistra studiju programma) 

apakšprogrammā “Teātra māksla” stuējošie izstrādā teorētiskus pētījumus vai jaunrades 

darbus, saskaņā ar izvēlētās apakšprogrammas studiju plānu. 

2. Bakalaura studiju programmā un maģistra studiju programmā paredzētie teorētiskie 

pētījumi – kursa darbi, bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas 

noslēguma darbi – jāizstrādā un jāaizstāv saskaņā ar Akadēmijas Nolikumu par kursa 

darbiem un Akadēmijas Nolikumu par bakalaura un maģistra studiju gala pārbaudījumiem. 

3. Kursa darbi, bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas noslēguma 

darbi mākslinieciskajā jaunradē jāizstrādā un jāaizstāv saskaņā ar šo Nolikumu. 

4. Kursa darbu, bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas noslēguma 

darbu tematu iesniegšanas un apstiprināšanas termiņus katru studiju gadu tiek noteikti 

akadēmiskajā kalendārā.  

II. Kursa darbi 

5. Kursa darbi uz šo Nolikumu attiecināmajās bakalaura studiju programmas 

apakšprogrammās ir: 

5.1. Apakšprogrammā “Drāmas un teksta studijas”: 

2. kursā – ar specialitāti saistīts teorētisks vai kultūrvēsturisks pētījums saskaņā ar 

Akadēmijas Nolikumu par kursa darbiem. 

3. kursā – pēc studējošā izvēles: ar specialitāti saistīts teorētisks vai kultūrvēsturisks 

pētījums saskaņā ar Akadēmijas Nolikumu par kursa darbiem vai jaunrades darbs – 

viencēliena luga, īsmetrāžas filmas vai performances scenārijs ar pievienotu darba 

izstrādes procesu fiksējošu rakstīšanas dienasgrāmatu. Jebkuras izvēles gadījumā kursa 

darba kopējais apjoms (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām 

zemsvītras piezīmēm) ir 70 000–85 000 rakstzīmes (ar atstarpēm). 

5.2. Apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla”: 

2. kursā – līdzdalība dramatisku darbu fragmentu iestudējumos vai pilna apjoma dramatiska 

darba iestudējumā. 

3. kursā – loma iestudējumā vai dramaturģijas fragmenta uzvedumā. 

5.3. Apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla”: 

2. kursā – dramatiska darba fragmenta vai lugas iestudējums.  

3. kursā – kompozicionāli pabeigts iestudējums. 

5.4. Apakšprogrammā “Starpkultūru sakari” studējošie kursa darbus mākslinieciskajā 
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jaunradē neizstrādā. 

6. Kursa darba temata izvēle, pieteikšana un apstiprināšana: 

6.1. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Drāmas un teksta studijas” studējošais 

Studiju departamentam adresētā noteiktas formas iesniegumā lūdz apstiprināt 

apakšprogrammas pamatievirzei atbilstošu kursa darba tematu un vadītāju. Vadītājs ar 

parakstu apliecina, ka uzņemas kursa darba vadību. 

6.2. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammās “Dramatiskā teātra aktiera māksla” un 

“Dramatiskā teātra režijas māksla” kursa darbi jaunradē ir obligāta programmas sastāvdaļa 

2. un 3. studiju gadā. Studējošajiem, kuri 2. vai 3. 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 realizētu jaunrades projektu, ja 

to apstiprina SM katedras lēmums. 

6.3. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla” 

studējošais SM katedrai adresētā rakstveida iesniegumā lūdz apstiprināt kursa darba tematu 

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

6.4. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 

kursa vadītājs SM katedrai adresētā rakstveida iesniegumā lūdz apstiprināt kursa darbam 

paredzēto skatuves mākslas uzvedumu, tā veidotājus un izpildītājus. 

6.5. Studējošo kursa darbu tematus, vadītājus un recenzentus apstiprina attiecīgo 

apakšprogrammu pārraugošās katedras sēdē. 

6.6. Kursa darba sekmīgai izstrādei students var izvēlēties arī konsultantu atsevišķu jautājumu 

risināšanai. Konsultants ar parakstu apliecina, ka uzņemas konsultēt studentu par kursa 

darba izstrādi. Kursa darba konsultantu apstiprina attiecīgo apakšprogrammu pārraugošās 

katedras sēdē. 

6.7. Katedru apstiprinātie kursa darbu temati, skatuves mākslas uzvedumu veidi, kursa darbu 

vadītāji, recenzenti un konsultanti (ja tādi apstiprināti) var tikt mainīti vai koriģēti tikai ar 

apakšprogrammu pārraugošās katedras lēmumu pēc studējošā vai kursa darba vadītāja 

iesnieguma saņemšanas. 

7. Kursa darbu vadīšana: 

7.1. Kursa darba vadītāju apstiprina apakšprogrammu pārraugošās katedras sēdē, norādot 

kursa darba īstenošanai paredzēto slodzi. 

7.2. Kursa darba vadītājs sniedz studējošajam nepieciešamās konsultācijas par kursa darba 

teorētisko bāzi, struktūru, veidošanas mākslinieciskajiem un profesionālajiem 

paņēmieniem. 

7.3. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 

kursa darba vadītājs iestudē kursa darbam paredzēto skatuves mākslas uzvedumu. 

8. Kursa darba iesniegšana, pieteikšana un aizstāvēšana: 

8.1. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Drāmas un teksta studijas” 

studējošajiem kursa darbs jāiesniedz Studiju daļā Akadēmijas noteiktajā termiņā. Kursa 

darbs jāiesniedz vienā iesietā datorizdrukas eksemplārā un elektroniskas kopijas veidā PDF 

(Portable document format) formātā Akadēmijas noteiktajā kārtībā par darbu elektronisko 

iesniegšanu. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera 

māksla” kursa darba vadītājam un “Dramatiskā teātra režijas māksla” studējošajam kursa 

darba izrādīšanas datums jāpiesaka SM katedrā līdz katra gada februāra beigām. Iesniegtie 

vai pieteiktie kursa darbi tiek reģistrēti attiecīgi Studiju daļā vai SM katedrā.  

8.2. Par kursa darba iesniegšanas termiņa pagarināšanu (studējošā slimības vai citu 

attaisnojošu apstākļu dēļ) lemj katedras vadītājs, saskaņojot termiņu ar apakšprogrammas 

vai kursa vadītāju, kā arī kursa darba vadītāju. Katedras vadītājs nosaka galējo termiņu, līdz 

kuram var iesniegt kursa darbu. Pēc šī termiņa iesniegtie kursa darbi tiek vērtēti nākamā 
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studiju gada rudens semestrī. 

8.3. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammu “Dramatiskā teātra aktiera māksla” un 

“Dramatiskā teātra režijas māksla” kursa darbu izrādīšanas datums un laiks tiek izziņots SM 

katedras docētājiem vismaz nedēļu iepriekš. 

8.4. Kursa darba aizstāvēšanas procedūru bakalaura studiju programmas apakšprogrammas 

“Drāmas un teksta studijas” 3. kursā veido: 

8.4.1. kursa darba autora īss ziņojums (līdz 5 min.) par temata izvēles motivāciju un 

svarīgākajām darba atziņām; 

8.4.2. kursa darba vadītāja atsauksmes noklausīšanās; 

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

8.4.4. debates; 

8.4.5. studējošā atbildes uz recenzijā izteiktajiem un uzdotajiem jautājumiem un galavārds. 

8.5. Kursa darba aizstāvēšanas procedūru SM katedras pārraudzītajās apakšprogrammās 

3. kursā veido – kursa darba izvērtēšana pēc tā iestudējuma noskatīšanās, kurā piedalās 

kursa darba vadītājs, recenzents un attiecīgā kursa specialitātes priekšmetu docētāji, un 

kolektīva kursa darba apspriede, kurā piedalās kursa darba vadītājs, recenzents un 

studējošie. 

9. Kursa darbu vērtēšana: 

9.1. Otrajā studiju gadā kursa darbu vērtē kursa darba vadītājs. 

9.2. Trešajā studiju gadā studējošie aizstāv kursa darbu apakšprogrammu pārraugošās 

katedras izveidotas komisijas priekšā, kurā obligāta ir darba vadītāja un/vai darba recenzenta 

klātbūtne. Ja kāds no viņiem nevar ierasties uz kursa darba aizstāvēšanas sēdi, tad attiecīgi 

kursa darba vadītājam vai recenzentam divas dienas pirms kursa darba izvērtēšanas sēdes 

jāiesniedz kursa darba rakstisks vērtējums apakšprogrammu pārraugošajā katedrā. Kursa 

darbu vērtē darba vadītājs un recenzents. 

9.3. Apelāciju par kursa darba aizstāvēšanas procedūru var iesniegt izskatīšanai Akadēmijas 

prorektoram akadēmiskajā darbā. 

10. Kursa darba vērtēšanas kritēriji: 

10.1. darba uzdevuma izpilde un atbilstība izvirzītajiem mērķiem; 

10.2. darba mākslinieciskais, pētnieciskais un profesionālais līmenis; 

10.3. studējošā prasmes aizstāvēt darba koncepciju un izvēlētos mākslinieciskos paņēmienus 

vai pētnieciskās metodes; 

10.4. spēja ievērot ar darba vadītāju saskaņoto kursa darba izstrādes grafiku; 

10.5. valodas un uzstāšanās kultūra; 

10.6. darba noformējums; 

10.7. apakšprogrammā „Dramatiskā teātra aktiera māksla” – spēja īstenot kursa darba vadītāja 

noteiktos aktiera meistarības uzdevumus un darboties ansamblī. 

11. Katras apakšprogrammas īpašās prasības kursa darbu izstrādei nosaka un izstrādā 

apakšprogrammas vadītājs, un tās tiek apstiprinātas ar apakšprogrammu pārraugošās katedras 

lēmumu. 

12. Kursa darbu uzglabāšana: 

Apakšprogrammā “Drāmas un teksta studijas” studējošo izstrādātie kursa darbi Akadēmijā 

tiek uzglabāti elektroniskā formā. Datorizdrukas eksemplārs pēc kursa darba aizstāvēšanas 

tiek atdots tā autoram. 
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III. Bakalaura darbi 

13. Bakalaura studiju programmas noslēguma mākslinieciskās jaunrades darbs (turpmāk – 

bakalaura darbs) uz šo Nolikumu attiecināmajās Akadēmijas bakalaura studiju programmas 

apakšprogrammās ir studējošā patstāvīgs profesionālās spējas apliecinošs mākslinieciskās 

jaunrades darbs un tā teorētiskais pamatojums, kas tiek izstrādāts 7. un 8. semestrī: 

13.1. apakšprogrammā “Drāmas un teksta studijas” studējošais var izvēlēties izstrādāt ar 

specialitāti saistītu teorētisku vai kultūrvēsturisku pētījumu vai mākslinieciskās jaunrades 

darbu: 

13.1.1. ar specialitāti saistīts teorētisks vai kultūrvēsturisks pētījums izstrādājams saskaņā 

ar Akadēmijas Nolikumu par bakalaura un maģistra studiju programmu gala 

pārbaudījumiem; 

13.1.2. jaunrades darbs ir vairāku cēlienu luga vai pilnmetrāžas scenārijs un tā teorētisks 

pamatojums. Bakalaura darbu jaunrades darba formā var izstrādāt tikai tie 

apakšprogrammas studenti, kas 3. kursā sekmīgi aizstāvējuši kursa darbu kā jaunrades 

darbu. 

13.2. apakšprogrammā “Starpkultūru sakari” studējošais var izvēlēties izstrādāt ar specialitāti 

saistītu teorētisku vai kultūrvēsturisku pētījumu vai jaunrades darbu: 

13.2.1. ar specialitāti saistīts teorētisks vai kultūrvēsturisks pētījums izstrādājams saskaņā 

ar Akadēmijas Nolikumu par bakalaura un maģistra studiju programmu gala 

pārbaudījumiem; 

13.2.3. jaunrades darbs ir pabeigta teksta vai tekstu tulkojums 30 lappušu apjomā un 

tulkojuma teorētisks pamatojums. 

13.3. apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” jaunrades darbs ir aktiera darbs 

skatuves uzvedumos un tā teorētiskais pamatojums; 

13.4. apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla” jaunrades darbs ir izrādes 

iestudējums un tā teorētiskais pamatojums. 

14. Mākslinieciskās jaunrades bakalaura darba obligāta un neatņemama sastāvdaļa ir 

teorētiskais pamatojums. Tā tekstuālā daļa (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar 

atsaucēm un citām zemsvītras piezīmēm, bet neskaitot jaunrades darba – tulkojuma, lugas, 

scenārija u. tml. tekstu) ir 40 000–60 000 rakstzīmes (ar atstarpēm) (apakšprogrammā 

“Dramatiskā teātra aktiera māksla” – 20 000–40 000 rakstzīmes). Teorētiskais pamatojums 

jānoformē atbilstoši Akadēmijas Metodiskajiem norādījumiem kursa, bakalaura un maģistra 

darbu izstrādei. 

15. Jaunrades bakalaura darba teorētiskā pamatojuma izklāsta struktūru veido: 

15.1. Titullapa; 

15.2. Anotācijas latviešu un angļu (Starpkultūru sakaru apakšprogrammā arī specializācijas 

valodā) 

15.3. Satura rādītājs; 

15.4. Ievads; 

15.5. 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.; apakšprogrammas “Dramatiskā teātra aktiera māksla” bakalaura darba 

teorētiskais pamatojums ietver lomas mērķa un tā sasniegšanai paredzēto uzdevumu 

raksturojumu, aprakstu par darbu pie lomas, atveidojamā tēla analīzi, darba metodes 

raksturojumu, aprakstu par lomas caurviju darbību un darba rezultātu analīzi u.tml.; 

15.6. Jaunrades darbs (ja tas ir teksts – tulkojums, luga, scenārijs u. tml.); 
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15.7. Secinājumi; 

15.8. Izmantoto avotu un literatūras saraksts; 

15.9. Pielikumi, ja tādi nepieciešami (ilustratīvais materiāls, dokumentu kopijas u. tml.); 

15.10. Dokumentārā lapa. 

16. Bakalaura darba temata izvēle, pieteikšana un apstiprināšana: 

16.1. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Drāmas un teksta studijas” 

studējošais Studiju departamentam adresētā noteiktas formas iesniegumā lūdz apstiprināt 

apakšprogrammas pamatievirzei atbilstošu bakalaura darba tematu un vadītāju. Vadītājs ar 

parakstu uz iesnieguma apliecina, ka uzņemas bakalaura darba vadību. 

16.2. Bakalaura studiju apakšprogrammā “Starpkultūru sakari” studējošais Studiju 

departamentam adresētā noteiktas formas iesniegumā lūdz apstiprināt apakšprogrammas 

pamatievirzei atbilstošu bakalaura darba tematu un vadītāju. Vadītājs ar parakstu uz 

iesnieguma apliecina, ka uzņemas bakalaura darba vadību. 

16.3. Bakalaura studiju apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla” studējošais SM 

katedrai adresētā rakstveida iesniegumā lūdz apstiprināt bakalaura darba tematu un 

vadītāju. Vadītājs ar parakstu uz iesnieguma apliecina, ka uzņemas kursa darba vadību. 

16.4. Bakalaura studiju apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 

apakšprogrammas vai kursa vadītājs SM katedrai adresētā rakstveida iesniegumā lūdz 

apstiprināt bakalaura darbam paredzētos skatuves mākslas uzvedumus, to veidotājus un 

izpildītājus. 

16.5. Studējošo bakalaura darbu tematus, vadītājus un recenzentus apstiprina attiecīgo 

apakšprogrammu pārraugošās katedras sēdē. 

16.6. Bakalaura darba sekmīgai izstrādei students var izvēlēties arī konsultantu atsevišķu 

jautājumu risināšanai. Konsultants ar parakstu apliecina, ka uzņemas konsultēt studentu 

par bakalaura darba izstrādi. Bakalaura darba konsultantu apstiprina attiecīgo 

apakšprogrammu pārraugošās katedras sēdē. 

16.7. Katedru apstiprinātie bakalaura darbu temati, skatuves mākslas uzvedumu veidi, 

bakalaura darbu vadītāji, recenzenti un konsultanti (ja tādi apstiprināti) var tikt mainīti vai 

koriģēti tikai ar apakšprogrammu pārraugošās katedras lēmumu pēc studējošā vai 

bakalaura darba vadītāja iesnieguma saņemšanas. 

17. Bakalaura darba vadīšana: 

17.1. Bakalaura darba vadītāju apstiprina apakšprogrammu pārraugošās katedras sēdē, 

norādot bakalaura darba īstenošanai paredzēto slodzi; 

17.2. Bakalaura darba vadītājs sniedz studējošajam nepieciešamās konsultācijas par bakalaura 

darba struktūru, avotu un literatūras izvēli, īstenošanas mākslinieciskajiem paņēmieniem, 

un vēlamo izstrādes grafiku, bakalaura darba priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas 

procedūru, kā arī rekomendē darbu aizstāvēšanai un sagatavo rakstisku atsauksmi par 

vērtējamo bakalaura darbu saskaņā ar Akadēmijas Nolikumu par bakalaura un maģistra 

studiju gala pārbaudījumiem; 

17.3. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 

bakalaura darba vadītājs iestudē bakalaura darbam paredzēto skatuves mākslas uzvedumu 

un sagatavo rakstisku atsauksmi par vērtējamo bakalaura darbu, izvērtējot visu darbā 

iesaistīto studējošo sniegumu; 

17.4. Bakalaura darba vadītājs novērtē īstenotā mākslinieciskā jaunrades darba atbilstību 

bakalaura darba prasībām un lemj par darba publiskošanu, ja darbs atbilst izvirzītajām 

prasībām. 

18. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana ir semināra veida atklātas akadēmiskas debates par 

bakalaura noslēguma darba tēmu. Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana notiek saskaņā ar 
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Akadēmijas rektora rīkojumā apstiprinātiem Noteikumiem par studējošo noslēguma darbu 

priekšaizstāvēšanas kārtību attiecīgajā studiju gadā. 

19. Bakalaura darba iesniegšana un pieteikšana: 

19.1. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammās “Drāmas un teksta studijas” un 

“Starpkultūru sakari” studējošajiem bakalaura darbs jāiesniedz Studiju daļā Akadēmijas 

noteiktajā termiņā. 

19.2. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 

bakalaura darba vadītājam mākslinieciskās jaunrades bakalaura darba izrādīšanas datums 

un laiks jāpiesaka SM katedrā Akadēmijas noteiktajā termiņā. Studējošajiem jāiesniedz 

bakalaura darba teorētiskais pamatojums SM katedrā Akadēmijas noteiktajā termiņā. 

19.3. Bakalaura studiju programmas apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla” 

studējošajam mākslinieciskās jaunrades bakalaura darba izrādīšanas datums un laiks 

jāpiesaka un bakalaura darba teorētiskais pamatojums jāiesniedz SM katedrā Akadēmijas 

noteiktajā termiņā.  

19.4. Bakalaura darbs studiju programmas apakšprogrammās “Drāmas un teksta studijas” un 

“Starpkultūru sakari” studējošajiem un bakalaura darba teorētiskais pamatojums Bakalaura 

studiju programmas apakšprogrammās “Dramatiskā teātra aktiera māksla” un “Dramatiskā 

teātra režijas māksla” studējošajiem jāiesniedz datorizdrukā divos eksemplāros: pirmais 

eksemplārs iesniedzams, iesiets cietajos vākos, otrais var būt iesiets mīkstajos vākos. 

Noslēguma darbs vienlaicīgi jāiesniedz arī vienas elektroniskas kopijas veidā PDF 

(Portable document format) formātā Akadēmijas noteiktajā kārtībā par darbu elektronisko 

iesniegšanu. Iesniegtie darbi un to iesniegšanas datums tiek iereģistrēti speciālā žurnālā un 

nodoti attiecīgo apakšprogrammu pārraugošajai katedrai novērtēšanai. 

19.5. Bakalaura darbu un bakalaura darbu teorētisko pamatojumu eksemplāru lietojuma 

kārtība: pirmo eksemplāru lasa darba recenzents, otro – darba vadītājs. Pieeja aizstāvamo 

darbu elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, recenzentam un gala pārbaudījumu 

komisijai. Pirmais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas paliek Akadēmijas bibliotēkā, otrais 

eksemplārs pēc aizstāvēšanas tiek atdots autoram. Elektroniskā kopija tiek pārbaudīta 

vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā un arhivēta Akadēmijas noteiktajā kārtībā. 

Noslēguma darbu izdrukātajos eksemplāros atzīmes vai labojumi netiek veikti. Sīkākas 

darbu izstrādes un noformējuma prasības formulētas Akadēmijas Metodiskajos 

norādījumos. 

19.6. Par bakalaura darba iesniegšanas termiņa pagarināšanu (studējošā slimības vai citu 

attaisnojošu apstākļu dēļ) lemj katedras vadītājs, saskaņojot termiņu ar apakšprogrammas 

vai kursa vadītāju. Katedras vadītājs nosaka galējo termiņu, līdz kuram var iesniegt 

bakalaura darbu. Pēc šī termiņa iesniegtie bakalaura darbi tiek vērtēti nākamajā studiju 

gadā. 

20. Bakalaura darba aizstāvēšana 

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

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

Ja vadītājs sēdē nepiedalās, vadītāja iesniegto atsauksmi nolasa komisijas sekretārs. 

20.2. Aizstāvēšanas procedūru veido: 

20.2.1. apakšprogrammās “Dramatiskā teātra aktiera māksla” un “Dramatiskā teātra režijas 

māksla” studējošo jaunrades darba izrādīšana pirms sēdes vai sēdes ietvaros; 

20.2.2. visās uz šo Nolikumu attiecināmajās apakšprogrammās: 

20.2.2.1. Bakalaura akadēmiskā grāda pretendenta īss ziņojums (līdz 7 min.) par tēmas 

izvēles motivāciju un svarīgākajām atziņām; 

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

20.2.2.3. bakalaura darba recenzijas noklausīšanās (līdz 7 min.); 
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20.2.2.4. komisijas locekļu jautājumi; 

20.2.2.5. akadēmiskā grāda pretendenta atbildes uz recenzijā izteiktajiem un komisijas 

locekļu uzdotajiem jautājumiem un galavārds. 

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

20.4. Bakalaura darba vērtēšanas kritēriji: 

20.4.1. darba satura atbilstība izvēlētajai tēmai un darba uzdevumu izpilde; 

20.4.2. informācijas avotu un literatūras izmantojums; 

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

20.4.4. valodas un uzstāšanās kultūra; 

20.4.5. darba noformējums; 

20.4.6. prasme aizstāvēt darba koncepciju un izvēlēto māksliniecisko paņēmienu 

nepieciešamību, u.c. 

20.4.7. apakšprogrammā „Dramatiskā teātra aktiera māksla” – spēja īstenot bakalaura darba 

vadītāja noteiktos aktiera meistarības uzdevumus un darboties ansamblī. 

20.5. Katras apakšprogrammas īpašās prasības tiek apstiprinātas ar apakšprogrammu 

pārraugošās katedras lēmumu. 

IV. Maģistra darbi 

21. Maģistra studiju programmas noslēguma darbs (turpmāk – maģistra darbs) 

apakšprogrammā “Teātra māksla” ir studējošā akadēmiskā grāda pretendenta patstāvīgi 

veikts mākslinieciskās jaunrades darbs – izrādes iestudējums – un tā teorētiskais pamatojums, 

kas apliecina viņa erudīciju, profesionālās spējas un teorētiskās zināšanas nozares 

problemātikā, vai ar specializāciju saistīts teorētisks pētījums saskaņā ar Akadēmijas 

Nolikumu par bakalaura un maģistra studiju gala pārbaudījumiem. Maģistra darba ieceres 

izpēti studenti uzsāk maģistra studiju programmas 1. un 2. semestrī, darbu izstrādā studiju 

programmas 3. un 4. semestrī. 

22. Maģistra darba mērķis ir sekmēt radošā un teorētiskā darba iemaņu apguvi, prasmi kritiski 

analizēt, vērtēt, secināt un interpretēt kultūras un mākslas parādības, spēju patstāvīgi veidot 

jaunrades darbus un argumentēt savu radoši-pētniecisko izvēli. 

23. Mākslinieciskās jaunrades maģistra darba obligāta un neatņemama sastāvdaļa ir 

teorētiskais pamatojums. Teorētiskā pamatojuma tekstuālā daļa (no ievada līdz secinājumiem 

ieskaitot, ar atsaucēm citām un zemsvītras piezīmēm) ir 60 000 – 75 000 rakstzīmes (ar 

atstarpēm). Teorētiskais pamatojums jānoformē atbilstoši Akadēmijas Metodiskajiem 

norādījumiem kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei. 

24. Jaunrades maģistra darba teorētiskā pamatojuma struktūru veido: 

24.1. Titullapa; 

24.2. Anotācijas latviešu un angļu valodā; 

24.3. Satura rādītājs; 

24.4. Ievads; 

24.5. Nodaļas, kurās jāietver: darba teorētiskie aspekti, darbā izmantotā avota un tā autora 

raksturojums, darba ieceres raksturojums, darba struktūra, darba mākslinieciskie aspekti, 

profesionālie paņēmieni, to mērķtiecīga un pamatota lietošana minētajā darbā, radošā darba 

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

24.6. Nobeigums; 

24.7. Secinājumi; 
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24.8. Izmantoto avotu un literatūras saraksts; 

24.9. Jaunrades darbs (ja tas ir teksts – luga, scenārijs u. tml.); 

24.10. Pielikumi, ja tādi ir (ilustratīvais materiāls, dokumentu kopijas, tulkojuma fragmenti 

u. tml.); 

24.10. Dokumentārā lapa. 

25. Maģistra darba temata izvēle, pieteikšana un apstiprināšana: 

25.1. Maģistra darba tēmu brīvi izvēlas studējošais akadēmiskā grāda pretendents. tematam 

jāatbilst maģistra studiju programmas pamatievirzei un maģistra studiju apakšprogrammas 

raksturam. Studējošais rakstveida iesniegumā SM katedrai lūdz apstiprināt darba tematu un 

vadītāju. Vadītājs ar parakstu uz iesnieguma apliecina, ka uzņemas maģistra darba vadību. 

25.2. Studējošo maģistra darbu tematus, vadītājus un recenzentus apstiprina SM katedras 

sēdē. 

25.3. Maģistra darba sekmīgai izstrādei students var izvēlēties arī konsultantu atsevišķu 

jautājumu risināšanai. Konsultants ar parakstu apliecina, ka uzņemas konsultēt studentu par 

maģistra darba izstrādi. Maģistra darba konsultantu apstiprina attiecīgo apakšprogrammu 

pārraugošās katedras sēdē. 

25.4. Apstiprinātie temati, skatuves mākslas uzvedumu veidi, maģistra darba vadītāji un 

konsultanti (ja tādi apstiprināti) var tikt mainīti vai koriģēti tikai ar SM katedras lēmumu 

pēc studējošā vai maģistra darba vadītāja iesnieguma saņemšanas.  

26. Maģistra darba vadīšana: 

26.1. Maģistra darba vadītāju apstiprina apakšprogrammu pārraugošās katedras sēdē, norādot 

bakalaura darba īstenošanai paredzēto slodzi; 

26.2. Maģistra darba vadītājs konsultē studējošo par maģistra darba struktūru, saturu, izziņas 

avotu un literatūras izvēli, maģistra darba īstenošanas mākslinieciskajiem, pētnieciskajiem 

un profesionālajiem paņēmieniem, vēlamo izstrādes grafiku un darba noformēšanu, 

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

rakstisku atsauksmi par vērtējamo maģistra darbu saskaņā ar Akadēmijas Nolikumu par 

bakalaura un maģistra studiju gala pārbaudījumiem. 

26.3. Maģistra darba vadītājs novērtē īstenotā mākslinieciskā jaunrades darba atbilstību 

maģistra darba prasībām un lemj par darba publiskošanu, ja darbs atbilst izvirzītajām 

prasībām. 

27. Maģistra darba priekšaizstāvēšana ir semināra veida atklātas akadēmiskas debates par 

maģistra noslēguma darba tēmu. Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiek saskaņā ar 

Akadēmijas rektora rīkojumā apstiprinātiem Noteikumiem par studējošo noslēguma darbu 

priekšaizstāvēšanas kārtību attiecīgajā studiju gadā. 

28. Maģistra darba iesniegšana un pieteikšana: 

28.1. Studējošajam maģistra jaunrades darbs ir jāpiesaka, norādot tā izrādīšanas laiku un 

vietu, un jāiesniedz maģistra darba teorētiskais pamatojums Akadēmijas noteiktajos 

termiņos SM katedrā, kur tas tiek reģistrēts; 

28.2. Maģistra darba teorētiskais pamatojums studējošajam jāiesniedz datorizdrukā divos 

eksemplāros: pirmais eksemplārs iesniedzams, iesiets cietajos vākos, otrais var būt iesiets 

mīkstajos vākos. Noslēguma darbs vienlaicīgi jāiesniedz arī vienas elektroniskas kopijas 

veidā PDF (Portable document format) formātā Akadēmijas noteiktajā kārtībā par darbu 

elektronisko iesniegšanu.  

28.3. Maģistra darbu un maģistra darbu teorētisko pamatojumu eksemplāru lietojuma kārtība: 

pirmo eksemplāru lasa darba recenzents, otro – darba vadītājs. Pieeja aizstāvamo darbu 

elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, recenzentam un gala pārbaudījumu komisijai. 

Pirmais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas paliek Akadēmijas bibliotēkā, otrais eksemplārs 



9 
 

pēc aizstāvēšanas tiek atdots autoram. Elektroniskā kopija tiek pārbaudīta vienotajā 

datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā un arhivēta Akadēmijas noteiktajā kārtībā. 

Noslēguma darbu izdrukātajos eksemplāros atzīmes vai labojumi netiek veikti. Sīkākas 

darbu izstrādes un noformējuma prasības formulētas Akadēmijas Metodiskajos 

norādījumos. 

28.4. Par maģistra darba iesniegšanas termiņa pagarināšanu (studējošā slimības vai citu 

attaisnojošu apstākļu dēļ) lemj SM katedras vadītājs, saskaņojot termiņu ar 

apakšprogrammas vadītāju. Katedras vadītājs nosaka galējo termiņu, līdz kuram var iesniegt 

maģistra darbu. Pēc šī termiņa iesniegtie maģistra darbi tiek vērtēti nākamajā studiju gadā.  

29. Maģistra darba aizstāvēšana: 

29.1. Maģistra darba aizstāvēšana notiek publiski – atklātā Maģistra gala pārbaudījumu 

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

Ja vadītājs sēdē nepiedalās, vadītāja iesniegto atsauksmi nolasa komisijas sekretārs. 

29.2. Pirms aizstāvēšanas maģistra grāda pretendentam ir tiesības iepazīties ar katedras 

nozīmētā recenzenta rakstisko atsauksmi. 

29.3. Maģistra darba aizstāvēšanas procedūru veido: 

29.3.1. Jaunrades darba izrādīšana pirms sēdes atbilstoši maģistra grāda pretendenta 

pieteiktajam jaunrades darba izrādīšanas laikam; 

29.3.2. Maģistra akadēmiskā grāda pretendenta īss ziņojums (līdz 7 min.) par tēmas izvēles 

motivāciju un svarīgākajām darba atziņām; 

29.3.3. Vadītāja atsauksmes noklausīšanās (līdz 5 min.); 

29.3.4. Maģistra darba recenzijas noklausīšanās (līdz 10 min.); 

29.3.5. Komisijas locekļu jautājumi; 

29.3.6. Akadēmiskā grāda pretendenta atbildes uz recenzijā izteiktajiem un komisijas 

locekļu uzdotajiem jautājumiem un galavārds. 

30. Maģistra gala pārbaudījumu komisija slēgtā sēdē novērtē darbu pēc 10 ballu sistēmas. 

31. Maģistra darba vērtēšanas kritēriji: 

31.1. darba satura un struktūras atbilstība izvēlētajai tēmai un darba uzdevumu izpilde; 

31.2. informācijas avotu un literatūras izmantojums; 

31.3. darba mākslinieciskais, pētnieciskais, teorētiskais un tehniskais līmenis; 

31.4. tēmas izklāsta loģiskums un prasme teorētiski pamatot secinājumus; 

31.5. valodas un uzstāšanās kultūra; 

31.6. darba noformējums; 

31.7. prasme argumentēti aizstāvēt darba koncepciju un skaidrot izvēlēto mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļu nepieciešamību un kontekstu u.c. 

V. Apelācija par bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas procedūras 

pārkāpumiem: 

32. Apelāciju par bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas procedūras pārkāpumiem var 

iesniegt Akadēmijas rektoram ne vēlāk kā divas darba dienas pēc bakalaura vai septiņas 

darba dienas pēc maģistra darba aizstāvēšanas. 

33. Apelācijas sūdzību izskata ar Akadēmijas rektora rīkojumu izveidota komisija piecu darba 

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

slēdzienu. 

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

dienu laikā pēc tā pieņemšanas. 
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35. Apelācijas komisijas lēmums nav pārsūdzams. 

VI. Bakalaura un maģistra darbu un to teorētisko pamatojumu uzglabāšana 

36. Bakalaura un maģistra darbu teorētiskie pamatojumi iesietu datorizdruku veidā tiek 

uzglabāti Akadēmijas bibliotēkā bez laika ierobežojuma. 

37. Interesenti var iepazīties ar bakalaura un maģistra darbu teorētisko pamatojumu 

datorizdrukām un elektroniskajām kopijām akadēmijas telpās, par ko Akadēmijas 

bibliotēkas pārstāvis izdara atzīmi darbu reģistrācijas dokumentācijā. 

38. Bakalaura un maģistra darbu teorētisko pamatojumu elektroniskās kopijas ir pieejamas to 

vadītājiem, recenzentiem un noslēguma pārbaudījuma komisijai. 

39. Kopēt bakalaura un maģistra darbu teorētisko pamatojumu fragmentus var tikai ar to 

autoru rakstisku atļauju. 


