
Apstiprināts Latvijas Mākslas akadēmijas 

2015. gada 27. augusta  Senāta sēdē;                  

Protokols Nr. 1             
 

 

 

Kārtība kādā Latvijas Mākslas akadēmijas 

 pasniedzēji iesniedz dokumentus, kuri apliecina profesionālo pilnveidi 

 

1. Kārtība kādā Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji iesniedz dokumentus, kuri apliecina 

profesionālo pilnveidi ir izstrādāta, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 /Rīgā 

2014. gada 28. oktobrī (prot. Nr.58 5.§)/ “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību 

un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtība”, 

nosacītu kārtību, kādā Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) pasniedzēji iesniedz 

dokumentus, apliecinot savas profesionālās kompetences pilnveidi. 

2. LMA pasniedzēji ievēlēšanas periodā ir jāpilnveido savas profesionālās zināšanas, prasmes 

un kompetences. 

3. LMA pasniedzēju profesionālā pilnveide var ietvert profesionālās pilnveides programmas 

par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 

160 akadēmisko stundu apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas)  apguvi  (MK. Nr. 662  

8. pants). 

4. Apliecinot piedalīšanos profesionālās pilnveides programmā par inovācijām augstākās 

izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā, LMA pasniedzēji iesniedz 

programmas īstenotāja izsniegtu dokumentālu apliecinājumu par programmas apguvi. 

5. LMA pasniedzēju profesionālā pilnveide var ietvert arī profesionālās pilnveides mērķim 

atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos konferencēs un semināros.  

6. Apliecinot profesionālo pilnveidi, kura ir ietvērusi profesionālās pilnveides mērķim 

atbilstošu starptautisko mobilitāti un piedalīšanos konferencēs un semināros, LMA 

pasniedzēji iesniedz viesaugstskolu izsniegtus sertifikātus vai cita veida dokumentus, kuri 

apliecina dalību mobilitātē vai konferencēs un semināros, konferenču vai semināru 

apstiprinātas darba kārtības, ja tajās ar savu referātu vai citādā veidā piedalās LMA 

pasniedzējs, un viņš vai viņa ir minēti konferenču vai semināru darba kārtības, vai arī LMA 

Ārlietu un izstāžu daļas izsniegtas izziņas, apliecinot profesionālās pilnveides mērķim 

atbilstošu mobilitāti un minot tajā pavadīto laiku. 

7. Ņemot vērā laiku, kurš ir nepieciešams gatavojoties līdzdalībai starptautiskā mobilitātē, kā 

arī piedaloties konferencēs vai semināros, LMA pasniedzēju pilnveides mērķim atbilstošā 

starptautiskā mobilitātē un piedalīšanos konferencēs pavadīto laiku un semināros aprēķina kā 

atbilstošu profesionālās pilnveides kontaktstundu apjomam.  


