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Erasmus LMA 

• Kopš programmas aizsākšanas 1998. gadā mobilitāšu skaits 
LMA ir palielinājies no 2 līdz 125 mobilitātēm 
2010./2011. gadā. 

 

• LMA saista divpusēji sadarbības līgumi ar 86 
partneraugstskolām 26 ES valstīs. 

 

• Balstoties uz noslēgtajiem augstskolu sadarbības 
līgumiem, LMA ir organizējusi vairākus nozīmīgus 
sadarbības projektus. 

 

• Ik gadu pieaugot mobilitāšu skaitam, LMA realizē arvien 
vairāk programmas popularitāti veicinošus pasākumus. 

 

• LMA pilnībā atzīst un pielīdzina studijās un praksēs 
iegūtos ECTS kredītpunktus studentiem. Akadēmisko amatu 
vēlēšanās un darba novērtējumā darbinieku veiktās 
mobilitātes tiek atzītas kā papildus kvalifikācija. 



Studentu mobilitāte  

Erasmus studijas 

• Ik gadu LMA pilnveido ERASMUS mobilitāti, palielinot 

ārzemēs studējošo skaitu: 

  līdz 2003./2004. – vidēji 2-10 studenti 

  2004./2005. – 20 studenti 

  2006./2007. – 35 studenti 

  2011./2012. – 39 studenti 

 

• Reizi gadā, februāra mēnesī LMA Ārlietu un izstāžu daļa 

izsludina ES Mūžizglītības programmas ERASMUS stipendiju 

konkursu studijām. 

 

• Pēdējos trīs gadus LMA Erasmus stipendijas konkursam 

studijām piesakās ap 80 studentu.  

 



Plenērs Venēcijā 

Studijas Venēcijas Mākslas akadēmijā 

Dobspiedes darbnīcā Minhenes Mākslas  

akadēmijā 

 

Auduma apdrukas nodarbība Berlīnes Mākslas  

universitātē 

 



Erasmus studijas Vācijā un Polijā 



Studentu mobilitāte  

Erasmus prakse 

• 2008./2009. – 13 mobilitātes 

 2009./2010. – 14 mobilitātes 

 2010./2011. – 19 mobilitātes 

 

• Erasmus stipendiju konkurss praksēm tiek izsludināts 

reizi gadā uzreiz pēc stipendiju konkursa studijām. 

 

• LMA neslēdz sadarbības līgumus ar prakses uzņēmumiem, jo 

LMA darbības specifika nosaka individuālas pieejas 

nepieciešamību. Prakses vietu students meklē 

individuāli, pielāgojot savai specialitātei un 

izvēlētajam mākslas virzienam. 

 



Prakse vietējā sicīliešu cepurīšu veikalā Sicīlijā  



Erasmus publicitāte 

Prezentāciju dienas 

 LMA Ārlietu un izstāžu daļa ik gadu organizē „ERASMUS 

prezentāciju dienas" LMA aulā. Divās prezentāciju dienās 

iespējams dzirdēt un redzēt iepriekšējā studiju gada 

ERASMUS studentu viesaugstskolās gūto studiju pieredzi 

prezentācijās, kā arī aplūkot studiju laikā radītos 

darbus un fotogrāfijas. 

 



Šogad prezentāciju dienu 

ietvaros tika organizēta 

informatīva izstāde, kuras 

laikā tika demonstrēta LMA 

veidotā filma par Erasmus 

studentu pieredzi un bijušie 

Erasmus studenti sniedza 

konsultācijas. 



 LMA mājas lapā ir izveidota sadaļa “Erasmus pieredze”, kur 

var atrast informāciju par sadarbības augstskolām, to 

attēlus, kā arī bijušo Erasmus studentu atziņas, komentārus 

un sagatavotās prezentācijas par konkrēto augstskolu. 

 

www.lma.lv 



Mācībspēku un personāla 

mobilitāte  
• Arī LMA mācībspēku un personāla mobilitāšu skaits 

pēdējos gados ir ievērojami audzis: 

 2008./2009. – 28 mobilitātes 

 2009./2010. – 39 mobilitātes 

 2010./2011. – 70 mobilitātes 

 

• LMA pasniedzēji un personāls mobilitāti izmanto 2 blokos 

- kvalifikācijas celšanai un pieredzes apmaiņai, kā arī 

dalībai starptautiskos sadarbības projektos – nozīmīgos 

ārvalstu mākslas un dizaina pasākumos. 

 

• Stipendiju konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā 

un tiek vērtēts pēc sekojošiem kritērijiem: 

profesionālais ieguvums mobilitātes veicējam un 

lietderība LMA studiju programmām un starptautiskās 

sadarbības veicināšanā. 

 



Personāla apmācības vizīte stikla studijā 

AJETO Čehijā 

Erasmus personāla apmācības vizīte Mākslas un Dizaina augstskolā Pau Gargallo Badalonā 

un Venēcijas Mākslas akadēmijā 

Mācībspēku mobilitāte Akdeniz Universitātē  

Turcijā 



Viesstudentu uzņemšana 

• LMA viesstudentu skaits kopš 2004./2005. gada ir 

palielinājies no 8 līdz 28 studentiem šajā studiju gadā. 

 

• LMA viesojas studenti no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, 

Čehijas, Polijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Francijas, 

Itālijas, Portugāles, Spānijas un Turcijas. 

 

 

 

 



LMA ir izstrādājusi Latvijas Mākslas vēstures 

kursu angļu valodā viesstudentiem. Kursa 

ietvaros viestudenti apgūst latvijas mākslas un 

kultūras vēstures pamatus, dodas ekskursijās uz 

muzejiem un kultūrvēsturiskām vietām gan Rīgā, 

gan ārpus tās. 



Āraišu ezerpils Cēsu pils 

 

Rundāles pils Jūrmala 



Viesstudentu atvadu pasākums Jaunmārupē 



Viesstudenti tiek iesaistīti dažādos LMA organizētos pasākumos, kā 

piemēram, izstādēs, LMA karnevāla organizēšanā un studentu labdarības 

tirdziņā “Jarmarka”. 

 



Starptautiskie projekti 

 Balstoties uz noslēgtajiem Erasmus programmas augstskolu 

sadarbības līgumiem, LMA ir organizējusi un piedalījusies 

vairākos nozīmīgos projektos: 

 

 - LMA un Vācijas augstskolas Johannes Gutenberg-

Universität Mainz studentu darbu apmaiņas izstāde “Starp 

citu RĪGA – MAINZ” Rīgā un Maincā, 2005 

 - LMA dalība kultūras festivālos „Pārsteidzošā Latvija” 

(2005) un „Francijas pavasaris” (2007)tikusi realizēta, 

pateicoties Erasmus sadarbības partneriem ESAD Strasbourg 

un ESAD Saint-Étienne 

 - Studentu darbu izstāde glezniecībā un mediju mākslā 

“Rīga – Nürnberg – Rīga” Nirnbergā (2008) un Rīgā (2009) 

tika organizēta sadarbībā ar Akademie der Bildenden Künste 

in Nürnberg 



 Regulāra dalība: 

 Prāgas kvadriennālē, Sentetjēnas dizaina biennālē un 

Stokholmas mēbeļu messā “Greenhouse” 



Latvijas Mākslas akadēmijas un UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas sadarbības projekts 

“Signs of identity / Signs of diversity” 

Projektā piedalījās mākslinieki no Francijas, Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas un Kaukāza valstīm – Armēnijas, Gruzijas un 

Azerbaidžānas. Projekta ietvaros tika organizētas lekcijas, radošā 
darbnīca un mozaīku izstāde Rīgā, Daugavpilī, Viļņā un Parīzē.  

 



LMA sadarbības projekts “Riga. Paris. Design” ar Parīzes 

Mākslas augstskolu École boulle  

LMA un ERASMUS sadarbības augstskola École Boulle Parīzē 

radīja kopprojektu – meistardarbnīcu “Riga. Paris. 

Design”, kas notika Rīgā un Parīzē 2010. gadā. 

 



LMA rektors Aleksejs Naumovs –  

Erasmus programmas  

25. gadadienas vēstnieks 



Mūžizglītības programmas 

"Erasmus" 25 gadu jubilejas 

svinības Briselē.  

"Erasmus vēstnieki" no 

Latvijas – Mākslas akadēmijas 

rektors prof. Aleksejs 

Naumovs un Latvijas  

Universitātes studente Madara 

Apsalone. 



 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 


