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APSTIPRINĀTS 

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS SENĀTA 2022. gada 25. februāra sēdē 
Protokols Nr. 10 

Precizējumi apstiprināti 2022. gada 14. aprīlī 
Protokols Nr. 11 

Redakcionāli precizējumi apstiprināti 2022. gada 19. maijā  
Protokols Nr. 12 

Senāta priekšsēdētājs prof. A. Vītoliņš 
 

APSTIPRINĀTS  
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS PADOMES 2022. gada 16. maijā sēdē 

Protokols Nr.2 
Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits  

 
APSTIPRINĀTS  

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS SATVERSMES SAPULCĒ 2022. gada 31. maijā 
Protokols Nr.1 

Satversmes sapulces priekšsēdētāja Agita Gritāne 
 
 

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS SATVERSME 
Preambula 
 
1815. gadā Jelgavā tika izveidota Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība (die Kurländische Gesellschaft 
für Literatur und Kunst), radot priekšnoteikumus zinātniskai un sistemātiskai interesei par mākslu un 
mākslas vēsturi. Lietišķās mākslas un dizaina izglītība aizsākās līdz ar Rīgas (vācu) Amatnieku biedrības 
Amatniecības skolas (Gewerbeschule des Rigaer Gewerbe-Vereins) izveidi 1872. gadā. Sistemātiska 
vizuālās mākslas izglītība aizsākās 1873. gadā līdz ar Elīzes fon Jungas Štillingas privātās zīmēšanas un 
gleznošanas skolas darba uzsākšanu (Zeichenschule des Fräulein Elise von Jung-Stilling/Jung-Stillingsche 
Zeichen- und Malschule); 1906. gadā tā kļuva par Rīgas pilsētas mākslas skolu, kas Vilhelma Purvīša vadībā 
no 1909. līdz 1915. gadam veidojās par tiešāko LMA pirmsākumu. Īslaicīgā Rīgas Latviešu biedrības Būves 
un mākslas amatu skolas darbība no 1883. līdz 1885. gadam iezīmēja nacionālās mākslas izglītības 
centienu pirmsākumus. 
Latvijas Mākslas akadēmijas izveide 1919. gadā vainagoja mākslas izglītības un pētniecības sistēmas 
izveidošanu Latvijā. 
Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – akadēmija) de iure dibināta 1919. gada 20. augustā ar Ministru 
kabineta lēmumu. Oficiālā atklāšana notika 1921. gada 12. oktobrī. Pirmā Latvijas Mākslas akadēmijas 
satversme tika pieņemta 1924. gada 7. februārī. Laika posmā no 1940. līdz 1942. gadam akadēmija 
saukusies par Valsts Mākslas akadēmiju, no 1944. līdz 1973. gadam – par Latvijas PSR Valsts Mākslas 
akadēmiju un no 1973. līdz 1988. gadam – par Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmiju. 1988. gadā 
akadēmijai tika atjaunots vēsturiskais nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmija. Otrā akadēmijas 
satversme tika apstiprināta Latvijas Republikas Augstākajā Padomē 1992. gada 18. jūnijā. 2003. gada 
19. jūnijā otrā akadēmijas satversme tika apstiprināta Latvijas Republikas Saeimā. 2009. gada 27. maijā 
Latvijas Republikas Saeima apstiprināja otrās satversmes grozījumus, kuri akadēmijai noteica atvasinātas 
publiskas personas statusu, un 2015. gada 13. oktobrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja otrās 
satversmes grozījumus, kuri paredzēja akadēmijai tiesības piešķirt akadēmijas Goda locekļu nosaukumu, 
turpinot pirmajā satversmē noteiktās tiesības piešķirt akadēmijas Goda biedru nosaukumu. 
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2021. gada 17. septembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par valsts augstskolu tipiem” Latvijas 
Mākslas akadēmijai noteikts mākslu un kultūras universitātes tips. 
 
Akadēmijas stratēģiskā specializācija ir mākslas, dizaina, mākslas un kultūras teorijas un vēstures 
augstākās izglītības nodrošināšana (saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 73. punktu 
“Augstskolas dibinātājs līdz 2022. gada 30. aprīlim nosaka sākotnēju augstskolas stratēģisko 
specializāciju”). 
 
Akadēmijas spēkā esošās trešās satversmes (turpmāk – satversme) projektu izstrādāja un apstiprināja 
akadēmijas Senāts 2022. gada 25. februārī, akadēmijas Padome 2022. gada 16. maijā un akadēmijas 
Satversmes sapulce 2022. gada 31. maijā.  
Satversmes galīgo versiju apstiprināja akadēmijas Senāts 2022. gada _____, akadēmijas Padome 2022. 
gada ______ un akadēmijas Satversmes sapulce 2022. gada _____, iekļaujot akadēmijas dibinātāja 
noteikto sākotnējo akadēmijas stratēģisko specializāciju.  
 

1. Vispārīga informācija. 
1.1. Akadēmija ir valsts dibināta augstākās izglītības, zinātniskās pētniecības, mākslas, jaunrades un 
kultūras institūcija. 
1.2. Akadēmijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, 
Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, šī satversme un citi Latvijas Republikas normatīvie akti. 
1.3. Akadēmija ir atvasināta publiska persona ar pašpārvaldes tiesībām. 
1.4. Akadēmijai ir tiesības patstāvīgi izstrādāt savu satversmi un noteikt: studiju saturu un formas, 
pētniecības darba un radoši mākslinieciskās darbības virzienus un to saturu, noteikt savu pārvaldes, 
organizatorisko un saimniecisko struktūru un veidot personālsastāvu. 
1.5. Akadēmijai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā valsts ģerboņa attēlu, karogs un devīze.  

Akadēmijas karoga apraksts: 
Averss: zaļā laukā pelēkas lentes un liesmu motīva apņemts zils vairogs ar diagonāli 
novietotu baļķi (šķērsjoslu) baltā krāsā. Vairogā – augstskolas nosaukuma abreviatūra 
“LMA”. Zem vairoga – ozollapas un valsts karoga krāsas lente, kā arī pilns augstskolas 
nosaukums “Latvijas Mākslas akadēmija”. 
Reverss: zaļā laukā dzelteniem burtiem izšūts teksts latīņu valodā “Nulla dies sine linea” 
(“Nevienu dienu bez līnijas”). 
Akadēmijas devīze ir !Nulla dies sine linea” (latīņu valodā), tulkojumā – “Nevienu dienu bez 
līnijas”. 

1.6. Akadēmija ir mākslu un kultūras universitāte; komunikācijā, kur nepieciešams norādīt 
akadēmijas piederību pie augstskolu tipa, akadēmiju var saukt par attiecīgo mākslu un kultūras 
universitāti. 
1.7. Akadēmijas nosaukums svešvalodās ir: 

angļu valodā: Art Academy of Latvia;  
vācu valodā: Kunstakademie Lettlands; 
franču valodā: L'Academie des beaux arts de la Lettonie;  
latīņu valodā: Academia Artis Latviensis. 

1.8. Akadēmijas juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050, Latvija. 
 

2. Akadēmijas misija, mērķi un uzdevumi. 
2.1. Akadēmijas misija. 
Latvijas Mākslas akadēmijas misija ir mākslas, dizaina, kultūras un mākslas teorijas, vēstures un zinātnes 
augstākās izglītības nodrošināšana, balstot izglītību pētniecībā, radoši mākslinieciskā darbībā, 
tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju pārnesē un radoši mākslinieciskā praksē, sekmējot kultūras 
un radošo industriju darbību, Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību. 
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2.2. Akadēmijas mērķi. 
Akadēmijas darbības mērķi atbilstoši tās dibinātāja noteiktajai stratēģiskajai specializācijai ir: 
2.2.1. īstenot un attīstīt akadēmiskās un profesionālās studijas, mūžizglītības programmas, 
māksliniecisko jaunradi, zinātnisko un pētniecisko darbību humanitārajās zinātnēs, mākslā un dizainā, 
kā arī radošajās industrijās; 
2.2.2. veicināt izglītības procesā iesaistīto personu izaugsmi un dalību nacionāla un starptautiska 
mēroga mākslinieciskās jaunrades konkursos, kā arī citos mākslinieciskās jaunrades projektos; 
2.2.3. veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus, nodrošinot jaunu zināšanu radīšanu akadēmijas 
īstenotajos studiju virzienos, tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovācijas un dizaina  risinājumus; 
2.2.4. sadarboties ar kultūras un radošajām industrijām, veicinot izaugsmi šajos un citos 
tautsaimniecības sektoros un veidojot starpdisciplināru sadarbību; 
2.2.5. orientējoties uz izcilību savā darbības jomā, gan pētniecības, gan studiju procesā nodrošināt 
sekmīgu akadēmijas integrāciju starptautiskajā mākslu un kultūras universitāšu un augstskolu, un 
zinātnisko institūciju ekosistēmā. 
 
2.3. Akadēmijas uzdevumi. 
2.3.1. Akadēmija savas autonomijas ietvaros nodrošina studiju, pētniecības un mākslinieciskās 
jaunrades darba vienotību. 
2.3.2. Akadēmija nodrošina iespēju iegūt izcilu un starptautiski konkurētspējīgu augstāko akadēmisko 
un profesionālo izglītību saskaņā ar Augstskolu likumu un atbilstoši augstskolas stratēģiskajai 
specializācijai. 
2.3.3. Akadēmija rūpējas par jauno zinātnieku, pētnieku, arhitektu, dizaineru un mākslinieku 
sagatavošanu, veicinot iespēju iekļauties Latvijas un starptautiskajos akadēmiskajos, pētnieciskajos un 
mākslinieciskās jaunrades procesos. 
2.3.4. Akadēmija organizē savu darbu sabiedrības interesēs, kā arī informē sabiedrību par savu darbību, 
par studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām, veicinot studiju, 
mākslinieciskās jaunrades un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām. 
2.3.5. Akadēmija uztur savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. 

 
3. Akadēmijas autonomija, akadēmiskā brīvība, integritāte un ētika. 
3.1. Akadēmijas autonomija. 
3.1.1. Akadēmija ir autonoma augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. 
Akadēmijas autonomiju raksturo akadēmiskā brīvība, varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām 
un augstskolu, starp augstskolas dibinātāju un tās lēmējinstitūcijām. 
3.1.2. Akadēmijas autonomija izpaužas tās tiesībās brīvi izvēlēties akadēmijas dibinātāja izvirzīto 
uzdevumu īstenošanas veidus un formas, kā arī atbildībā par akadēmijā iegūtās izglītības un īstenotās 
zinātniskās un radošās darbības kvalitāti, demokrātisma principu ievērošanu, mērķtiecīgu un racionālu 
finansiālo un materiālo resursu izmantošanu. 
3.1.3. Akadēmijai ir tiesības patstāvīgi: 

a) izstrādāt un pieņemt akadēmijas satversmi; 
b) izstrādāt un pieņemt augstskolas attīstības stratēģiju; 
c) noteikt zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības pamatvirzienus; 
d) noteikt studiju programmu saturu un formas; 
e) noteikt akadēmijas organizācijas un pārvaldes struktūru; 
f) veidot akadēmijas personālsastāvu; 
g) izstrādāt un pieņemt ikgadējo augstskolas budžetu; 
h) rīkoties ar savu mantu un finansiālajiem resursiem, lai sasniegtu attīstības stratēģijā 

noteiktos mērķus; 
i) veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar tās dibinātāja un Augstskolu likuma 

noteiktajiem akadēmijas darbības principiem un uzdevumiem. 
3.2. Akadēmiskā brīvība. 
3.2.1. Akadēmijā tiek garantēta un nodrošināta studējošo un akadēmiskā personāla studiju, pētnieciskā 
darba un mākslinieciskās jaunrades brīvība, vienlaikus ņemot vērā akadēmijas autonomiju, akadēmiskā 
personāla tiesības uz drošu nodarbinātību un akadēmiskā personāla un studējošo tiesības piedalīties 
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akadēmijas pašpārvaldē. 
3.2.2. Studējošo un akadēmiskā personāla akadēmisko brīvību nedrīkst nepamatoti ierobežot. 
Akadēmisko brīvību nedrīkst ierobežot, nosakot disciplinārsodus, pasliktinot studiju vērtējumu vai 
akadēmiskā darba apstākļus; studējošajiem un akadēmiskajam personālam ir jābūt pārliecībai, ka viņi 
var paust savu viedokli, nebaidoties no atriebības.  
3.2.3. Pētnieciskā brīvība ir tiesības: 

a) brīvi izvēlēties zinātnisko pētījumu tematiku, virzienu un problēmas atbilstoši savām 
zinātniskajām interesēm un kompetencei un humānisma principiem; 

b) veikt pētījumus un izdarīt secinājumus, kas balstās pierādījumos; 
c) izvēlēties pētījumu metodiku, izdarīt atzinumus un aizstāvēt savu ieguldījumu; 
d) piedalīties zinātniskā darbībā Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā piedalīties atklātos 

zinātniskās darbības finansēšanas konkursos un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidē; 
e) par savas zinātniskās darbības rezultātiem ziņot zinātnes forumos, konferencēs un 

kongresos Latvijā un ārvalstīs; 
f) iesniegt savas zinātniskās darbības rezultātus publicēšanai bez cenzūras paša 

izraudzītos izdevumos; 
g) piedalīties pētniecības kvalitātes vērtēšanā un pētniecības procesa pilnveidē. 

3.2.4. Studiju brīvība ir studējošo tiesības: 
a) izvēlēties augstskolu, studiju programmu; 
b) studiju laikā mainīt studiju programmu, izvēloties to citā augstskolā, fakultātē (nodaļā); 
c) klausīties lekcijas citās augstskolās, fakultātēs (nodaļās); 
d) sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu; 
e) nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi, izdarīt 

secinājumus un izteikt savu viedokli; 
f) piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā un studiju procesa pilnveidē. 

3.2.5. Mācīšanas brīvība ir akadēmiskā personāla tiesības: 
a) izvēlēties akadēmiskā darba metodes, to skaitā mācību metodes; 
b) izvēlēties kursa materiālus un saturu, uzdevumus un studējošo snieguma novērtēšanas 

veidus; 
c) bez cenzūras iepazīstināt studējošos ar zinātniskās pētniecības darbā vai 

mākslinieciskās jaunrades darbā iegūtiem secinājumiem; 
d) augstskolas noteiktajā kārtībā piedalīties citu augstākās izglītības institūciju 

akadēmiskajā darbā; 
e) piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā un studiju procesa pilnveidē. 

3.2.6. Viedokļu paušanas brīvība ir studējošo un akadēmiskā personāla tiesības: 
a) bez cenzūras ziņot sabiedrībai par zinātniskās pētniecības darbā vai mākslinieciskās 

jaunrades darbā iegūtiem secinājumiem; 
b) atbildīgi sniegt sabiedrībai informāciju un paust savu personīgo viedokli par jebkuru 

sociālu, politisku, ekonomisku vai citu interešu jautājumu; 
c) sava viedokļa paušanai izmantot atbilstošus komunikācijas veidus, to skaitā mutiskos, 

rakstiskos un personiskos elektroniskos saziņas rīkus; 
d) katrs ir atbildīgs par savu rīcību un uzvedību savstarpējās attiecībās, kā arī akadēmijas 

pārstāvībā ārpus tās un savu iespēju robežās nepieļauj situācijas, kas neatbilst 
vispārpieņemtām morāles normām un var kaitēt akadēmijas reputācijai vai savam 
profesionālajam prestižam. 

3.2.7. Akadēmiskā brīvība nav nodalāma no akadēmiskā personāla tiesībām uz taisnīgiem, drošiem un 
veselībai nekaitīgiem akadēmiskā darba apstākļiem, uz taisnīgu akadēmiskā darba samaksu un 
augstskolas atbildības par akadēmisko personālu atbalstošas vides nodrošināšanu, kas ļauj efektīvi veikt 
savu darbu, atbalsta profesionālo pilnveidi un veicina akadēmisko karjeru. 
3.3. Akadēmiskā integritāte, ētika un godīgums. 
3.3.1. Akadēmijas studējošie un akadēmiskais personāls savā darbībā ievēro akadēmiskās ētikas un 
godīguma un principus un respektē intelektuālā īpašuma tiesības. 
3.3.2. Senāts izstrādā akadēmijas ētikas kodeksu un izveido Ētikas komisiju. 
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4. Akadēmijas pārvaldes institūcijas un iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtība. 
Akadēmijas pārvaldes orgāni ir: 

Satversmes sapulce; 
Akadēmijas padome; 
Senāts; 
rektors; 
Akadēmiskā šķīrējtiesa. 

 
4.1. Akadēmijas Satversmes sapulce. 
Akadēmijas Satversmes sapulce ir akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo 
pārstāvības institūcija. 
4.1.1. Satversmes sapulci uz trim gadiem ievēlē vispārējās vēlēšanās Satversmes sapulces vēlēšanu 
komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā, paredzot akadēmijas akadēmisko un administratīvo struktūru 
proporcionālu pārstāvniecību. 
4.1.2. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60 
procentiem un studējošo īpatsvars – mazāks par 20 procentiem, lai pēc iespējas būtu nodrošināta visos 
studiju līmeņos studējošo pārstāvība. 
4.1.3. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. 
4.1.4. Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē savu priekšsēdētāju, viņa vietnieku (vietniekus) un 
sekretāru. 
4.1.5. Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces sasaukšanu var arī 
padome, viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu, Senāts vai rektors. Pēc šāda rosinājuma 
saņemšanas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo 
ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes. 
4.1.6. Satversmes sapulce: 

a) apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus; 
b) ievēlē amatā Akadēmijas padomes izvirzīto rektora amata kandidātu; 
c) var rosināt rektora atcelšanu no amata; 
d) noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību; 
e) ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārīgā personāla vidus; 
f) var atsaukt Senāta locekļus; 
g) ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu. 

4.1.7. Satversmes sapulce nav lemtspējīga, ja tā divu mēnešu laikā no sēdes sasaukšanas dienas, kurā 
tiek izskatīti attiecīgie jautājumi, nav pieņēmusi lēmumu par akadēmijas satversmes un tās grozījumu 
apstiprināšanu, rektora ievēlēšanu, Senāta locekļu ievēlēšanu un šķīrējtiesas ievēlēšanu. Šādā gadījumā 
nekavējoties tiek rīkotas jaunas Satversmes sapulces vēlēšanas. 
4.1.8. Ja Satversmes sapulce nav lemtspējīga, tās funkcijas uz laiku līdz jaunas Satversmes sapulces 
ievēlēšanai pilda Senāts. Lēmumu, ka Satversmes sapulce nav lemtspējīga, pēc Senāta priekšsēdētāja 
lūguma pieņem Akadēmiskā šķīrējtiesa. Ja Akadēmiskā šķīrējtiesa nolemj, ka Satversmes sapulce nav 
lemtspējīga, Senāta priekšsēdētājs par to ziņo Senātam un Akadēmijas padomei un Senāts nekavējoties 
pārņem Satversmes sapulces funkcijas. 
4.1.9. Satversmes sapulces darbību nosaka nolikums, kuru izstrādā un apstiprina pati Satversmes 
sapulce. 
4.1.10. Ja Satversmes sapulcē ievēlēts pārstāvis pārtrauc pastāvīgu darbu vai studijas akadēmijā, tad 
divu mēnešu laikā no attiecīgās pārstāvniecības grupas Satversmes sapulcē ievēlē citu pārstāvi. 
Attiecīgās pārstāvniecības grupas locekļi var atsaukt savu ievēlēto pārstāvi Satversmes sapulcē, ja 
iesniegumu, adresētu Satversmes sapulcei, paraksta vismaz puse šīs grupas locekļu. 

  
4.2. Akadēmijas padome. 
Akadēmijas padome ir koleģiāla akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija, kas atbild par ilgtspējīgu 
akadēmijas attīstību, stratēģisko un finansiālo uzraudzību, kā arī nodrošina akadēmijas darbību 
atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. 
4.2.1. Akadēmijas padome aizsargā akadēmijas autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un 
studējošo akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu. 
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4.2.2. Akadēmijas padome darbojas saskaņā ar akadēmijas satversmē noteikto kārtību un Akadēmijas 
padomes apstiprināto nolikumu. Akadēmijas padomes sēdes ir atklātas, ja netiek noteikts citādi, tās 
tiek protokolētas, un lēmumi ir publiski pieejami. 
4.2.3. Akadēmijas padomi veido pieci locekļi, no kuriem: 

a) divus, akadēmijas satversmē noteiktajā kārtībā izraudzītus, izvirza Senāts; 
b) vienu ar akadēmijas darbību nesaistītu izcilu kultūras vai mākslas nozares pārstāvi 

izvirza Valsts prezidents; 
c) divus sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, iesaistot 

atlases procesā sabiedrību, izraugās Kultūras ministrija, kuras pārraudzībā ir akadēmija, 
un izvirza Ministru kabinets. 

4.2.4. Akadēmijas padome: 
a) apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai 

akadēmijas Satversmes sapulcē; 
b) apstiprina akadēmijas attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanu; 
c) apstiprina akadēmijas budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus: 

i. gada pārskatu, kas tiek sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un 
Likumam par budžetu un finanšu vadību, 

ii. gada finansiālo rezultātu (ieņēmumu un izdevumu) pārskatu augstskolas un tās 
struktūrvienību līmenī, kas tiek sagatavots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 

d) pārrauga akadēmijas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību; 
e) uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību 

un darbības efektivitāti; 
f) apstiprina politikas, kurās definēti augstskolas pārvaldības procesi un to darbības 

vispārīgie principi; 
g) pēc rektora priekšlikuma lemj par: 

i. akadēmijas struktūru, 
ii. akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju, 

iii. akadēmijas filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu, 
iv. akadēmijas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās, 
v. akadēmijas personāla atlīdzības politiku, 

vi. investīciju piesaisti, 
vii. akadēmijas kredītsaistībām, 

viii. akadēmijas nekustamā īpašuma attīstības plānu, 
ix. akadēmijas auditora izraudzīšanu; 

h) apstiprina akadēmijas rektora vēlēšanu nolikumu; 
i) virza konkursa rezultātā izraudzītu vienu vai vairākus rektora amata kandidātus rektora 

ievēlēšanai akadēmijas Satversmes sapulcē; 
j) nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēdz ar rektoru darba līgumu un 

novērtē rektora darbību; 
k) var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata 

Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā; 
l) pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuri skar studiju maksas apmēru, attiecas uz studiju 

virzienu un programmu slēgšanu un augstskolas dibinātajām stipendijām, pieprasa 
atzinumu no studējošo pašpārvaldes. 

4.3. Akadēmijas Senāts 
Akadēmijas Senāts ir koleģiāla augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas atbild par 
akadēmijas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem 
kvalitātes standartiem. Senāts regulē augstskolas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas. 
4.3.1. Senāts augstskolas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un 
studējošo akadēmisko brīvību. 
4.3.2. Senāts darbojas saskaņā ar akadēmijas satversmē noteikto kārtību un Senāta apstiprināto 
nolikumu. Senāta sēdes ir atklātas, ja netiek noteikts citādi, tās tiek protokolētas, un lēmumi ir publiski 
pieejami. 
4.3.3. Senātu veido ne vairāk kā 25 locekļi. 
4.3.4. Senātā: 
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a) ne mazāk kā 75 procenti locekļu ir akadēmijas akadēmiskā personāla pārstāvji. 
Akadēmijas personāla pārstāvjus ievēlē akadēmijas Satversmes sapulce šādā veidā: 

i. katra akadēmijas īstenotā studiju programma deleģē vienu pārstāvi, 
kurš tiek izvirzīts attiecīgās studiju programmas padomes sēdē vai 
kopējās studiju programmas gadījumā to akadēmijas pārstāvju sēdē, 
kuri pārstāv akadēmiju kopīgajā studiju padomē; 

ii. katra akadēmijas filiāle izvirza pārstāvi filiāles sapulcē; 
iii. katra akadēmijas fakultāte (nodaļa) izvirza pārstāvi fakultātes (nodaļas) 

sanāksmē; 
iv. akadēmijas Zinātniskā padome izvirza pārstāvi Zinātniskās padomes 

sēdē; 
v. ja to paredz Satversmes sapulces apstiprinātais Senāta vēlēšanu 

nolikums, akadēmijas Zinātniskā padome un akadēmijas fakultātes vai 
nodaļas var izvirzīt divus pārstāvjus. 

b) ne mazāk kā 20 procenti locekļu ir studējošo pārstāvji, kurus ievēlē akadēmijas 
studējošo pašpārvalde. Studējošo pašpārvaldes ievēlētos Senāta locekļus apstiprina 
akadēmijas Senāts; 

c) rektors ir tā loceklis saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio) 
d) ja akadēmijas rektors ir vienlaikus arī akadēmijas akadēmiskā personāla pārstāvis, 

vienu akadēmijas personāla pārstāvi, kurš nav akadēmijas akadēmiskā personāla 
pārstāvis, ievēlēšanai akadēmijas Senātā var izvirzīt Satversmes sapulces 
priekšsēdētājs.  

4.3.5. Senāta locekļus ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus. Senāta locekļi no sava vidus ievēlē 
Senāta priekšsēdētāju. Senāta priekšsēdētājam balsojumos ir izšķirošā balss, ja balsis sadalās vienādi. 
4.3.6. Institūcija, kas ievēlējusi Senāta locekli, pēc pašas iniciatīvas vai pēc Senāta priekšsēdētāja vai 
piecu Senāta locekļu ierosinājuma var lemt par Senāta locekļa atsaukšanu, ja tas savā darbībā ir pārkāpis 
likumu, rīkojies Senāta locekļa statusa necienīgi, nav pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī ir 
zaudējis izvirzītāja uzticību. Senāta loceklis zaudē amatu, ja institūcija, kas to ievēlējusi, nobalso par viņa 
atsaukšanu. 
4.3.7. Senāts: 

a) izstrādā akadēmijas satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts atbild par satversmes 
atbilstību akadēmijas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem; 

b) apstiprina akadēmijas studiju procesa attīstības plānu, sniedz padomei priekšlikumus par 
attīstāmām studiju jomām; 

c) pēc rektora ierosinājuma lemj par: 
i. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu, 

ii. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu, 
iii. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai; 

d) apstiprina akadēmijas zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības attīstības plānu, 
rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu; 

e) nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla vērtēšanas 
kritērijus; 

f) nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras; 
g) satversmē noteiktajā kārtībā ievērojot akadēmiskās demokrātijas principus, atklātā un 

vienlīdzīgā konkursā, kurā Senāts balso par visu atbilstošo kandidātu sarakstu, izvirza 
Akadēmijas padomes locekļus; 

h) var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata 
Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā; 

i) sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par akadēmijas attīstības stratēģiju, budžetu, 
akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un nekustamā īpašuma 
attīstības plānu pirms to skatīšanas Akadēmijas padomē. Ja Senāts neatbalsta kādu no 
minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana Akadēmijas padomei tiek atlikta uz 
vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senātā netiek saskaņots, tas tiek izskatīts 
Akadēmijas padomē, uzklausot Senāta iebildumus; 
j) ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas. Komisiju 
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veidošanas un darbības kārtību nosaka Senāta nolikums; 
k) saskaņo akadēmijas rektora izstrādāto akadēmijas attīstības stratēģiju pirms tās 
iesniegšanas apstiprināšanai Akadēmijas padomē; 
l) saskaņo akadēmijas rektora sagatavoto akadēmijas budžetu pirms tā iesniegšanas 
apstiprināšanai Akadēmijas padomē; 
m) kopā ar Akadēmijas padomi ar kopīgu lēmumu dibina Akadēmijas padomnieku  konventu 
un apstiprina Akadēmijas padomnieku konventa locekļus; 
n) sagatavo priekšlikumu par akadēmijas zinātniskā institūta dibināšanu lēmuma 
pieņemšanai Akadēmijas padomē; 
o) ja akadēmijā ir izveidots institūts, kas nav zinātniskais institūts, nosaka, kuru akadēmisko 
personālu var ievēlēt institūta domē; 
p) nosaka akadēmiskā personāla mākslinieciskās jaunrades darba apjomu; 
q) nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalījumu    akadēmijas studiju 
programmās studējošajiem; 
r) pēc nozares profesoru padomes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina nozaru  profesoru 
padomes sastāvu; 
s) nosaka studiju programmu izstrādāšanas un iesniegšanas apstiprināšanai kārtību; 
t) apstiprina studiju programmas; pirms apstiprināšanas organizējama neatkarīga 
programmu ekspertīze, kurā ietver studiju programmas īstenošanas lietderības pamatojumu, 
norādot arī studiju programmas būtiskās atšķirības no līdzīgām akadēmijā īstenotām tā paša 
līmeņa un tā paša studiju virziena studiju programmām; 
u) ar lēmumu par jaunas studiju programmas ieviešanu apstiprina atbildīgo par attiecīgās 
programmas īstenošanu (studiju programmas direktors), kā arī nosaka šīs programmas 
finansiālo un tehnisko nodrošinājumu; 
v) apstiprina profesionālā doktora grāda mākslās valsts pārbaudes komisijas kārtību un 
sastāvu; 
w) apstiprina akadēmijas studējošo pašpārvaldes izstrādāto nolikumu; Senāts var atteikt 
apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ; 
x) ir tiesīgs piešķirt profesora emeritus goda nosaukumu pensionētiem profesoriem un 
asociētajiem profesoriem par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā mākslas, dizaina un 
kultūras jomā; 
y) ir tiesīgs piešķirt akadēmijas goda doktora nosaukumu par īpašu ieguldījumu mākslas, 
dizaina un kultūras augstākajā izglītībā, pētniecībā un attīstībā; 
z) ir tiesīgs piešķirt akadēmijas Goda locekļa un akadēmijas Goda biedra nosaukumu izciliem 
mākslas, dizaina un kultūras jomas pārstāvjiem un atbalstītājiem. 

 
4.4. Akadēmijas rektors 
Rektors ir augstākā akadēmijas amatpersona, kas īsteno akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un 
bez īpaša pilnvarojuma pārstāv akadēmiju. 
4.4.1. Akadēmijas rektoru ievēlē Satversmes sapulce. Rektora amata kandidātu/-us izvirza Akadēmijas 
padome. 
4.4.2. Rektoru ievēlē uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes. 
4.4.3. Par akadēmijas rektoru var ievēlēt personu ar nevainojamu reputāciju un sasniegumiem zinātnē 
vai mākslās. Par akadēmijas rektoru var ievēlēt personu, kurai ir zinātniskais vai profesionālais doktora 
grāds mākslās vai kura ir ievēlēta par profesoru mākslas jomā jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstākās 
izglītības institūcijā. 
4.4.4. Rektors: 

a. nodrošina akadēmijas vadību un atbild par akadēmijas attīstības stratēģijā noteikto mērķu 
sasniegšanu, kā arī akadēmijas finansiālo resursu lietderīgu un likumīgu izlietojumu saskaņā 
ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī akadēmijas satversmi, Akadēmijas padomes 
un Senāta lēmumiem; 

b. īsteno akadēmijas reprezentatīvās funkcijas, nodrošina sekmīgu akadēmijas darbību un 
pārstāv akadēmiju sadarbībā ar citām institūcijām un privātpersonām; 

c. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus; 
d. nodrošina akadēmijas studiju un zinātniskās attīstības plāna izstrādi un iesniedz to 

apstiprināšanai akadēmijas Senātā, nodrošina akadēmijas attīstības stratēģijas izstrādi un 
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pēc Senāta saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai padomē; 
e. sadarbībā ar akadēmijas struktūrvienībām nodrošina akadēmijas attīstības stratēģijas 

īstenošanu; 
f. Atbilstoši akadēmijas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem rektors ieceļ un atceļ 

prorektorus un dekānus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību; 
g. atbild par sekmīgu akadēmijas personāla politikas īstenošanu; 
h. nodrošina akadēmijas budžeta sagatavošanu un pēc Senāta saskaņojuma saņemšanas 

iesniedz to apstiprināšanai Akadēmijas padomē. Rektors ir atbildīgs par budžeta izpildi un 
iesniedz akadēmijas gada pārskatus apstiprināšanai Akadēmijas padomē; 

i. saskaņā ar Akadēmijas padomes pilnvarojumu rīkojas ar akadēmijas līdzekļiem, tai skaitā 
veic nepieciešamās darbības sakarā ar akadēmijas kredītsaistību uzņemšanos un investīciju 
piesaisti; 

j. saskaņā ar Akadēmijas padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības plānu pieņem 
lēmumus par nekustamā īpašuma iegādi, apgrūtinājumiem vai atsavināšanu; 

k. savas kompetences ietvaros atbild par akadēmijas darbības atbilstību šim likumam un  
citiem normatīvajiem aktiem. 

 
4.5. Akadēmijas Akadēmiskā šķīrējtiesa. 
4.5.1. Akadēmijas Akadēmisko šķīrējtiesu aizklātā balsošanā ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā 
personāla vidus, un tās sastāvā nedrīkst būt akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji. Akadēmisko 
šķīrējtiesu veido pieci locekļi. Studējošo īpatsvaram Akadēmiskajā šķīrējtiesā jābūt ne mazākam par 20 
procentiem. Studējošo pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē studējošo pašpārvalde. Akadēmiskā 
šķīrējtiesa ir lemtspējīga ne mazāk kā 3 šķīrējtiesnešu sastāvā ar nosacījumu, ka viens no 
šķīrējtiesnešiem ir studējošo pārstāvis. Ievēlējot šķīrējtiesnešus, Satversmes sapulce var ievēlēt arī 
rezerves kandidātus, kuri uzsāk pienākumu izpildi gadījumā, ja kāds no šķīrējtiesnešiem neturpina pildīt 
šķīrējtiesneša amatu. 
4.5.2. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata: 

a. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par akadēmijas satversmē noteikto 
akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem; 
b. strīdus starp akadēmijas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes institūcijām, 
kas atrodas pakļautības attiecībās; 
c. Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos – iesniegumus par administratīva akta vai 
faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem; 
d. strīdus starp Akadēmijas padomi un Senātu; 
e. strīdus par iekšējā normatīvā akta atbilstību ārējam normatīvajam aktam. 

4.5.3. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda akadēmijas administrācija. 
4.5.4. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei; pēc darba devēja 
iniciatīvas viņus no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu. 
 
4.6. Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtība. 
4.6.1. Akadēmijas pārvaldes orgāni iekšējos normatīvos aktus izdod Augstskolu likumā un  satversmē 
noteiktās kompetences ietvaros. 
4.6.2. Akadēmijas iekšējiem normatīvajiem aktiem jāatbilst ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem 
tiesību principiem un starptautisko tiesību normām. 
4.6.3. Akadēmijas iekšējais normatīvais akts ir saistošs struktūrvienībai, iestādei, darbiniekiem vai 
amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots. 
4.6.4. Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu veidi un to izdevēji: 

 4.6.4.1. visu akadēmisko koleģiālo institūciju darba organizācijas nolikumus un  reglamentus, 
kuru izdošanas kārtība nav noteikta Augstskolu likumā un satversmē, apstiprina akadēmijas 
Senāts; 

 4.6.4.2. visus akadēmisko darbību regulējošos nolikumus un reglamentus, kuru izdošanas 
kārtība nav noteikta Augstskolu likumā un satversmē, apstiprina akadēmijas Senāts; 

 4.6.4.3. visus akadēmiskās brīvības un citu brīvību izmantošanas ieteikumus apstiprina Senāts, 
paredzot, ka no šiem ieteikumiem atsevišķos gadījumos var atkāpties, to īpaši pamatojot; 
4.6.4.4. visas pārvaldes lēmumu pieņemšanas procedūras, pārvaldes amatpersonu un citu 
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darbinieku pienākumu pildīšanas noteikumus, telpu izmantošanas, ugunsdrošības, civilās 
aizsardzības un darba aizsardzības noteikumus apstiprina rektors;  
4.6.4.5. visus struktūrvienību nolikumus apstiprina rektors; 
4.6.4.6. visas ārējo normatīvo aktu un vispārējo tiesību piemērošanas instrukcijas apstiprina 
rektors. 

4.6.5. Akadēmijas iekšējie normatīvie akti stājas spēkā to izdošanas dienā, ja iekšējā normatīvajā aktā 
nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. 

5. Akadēmijas struktūrvienības. 
Izglītības un zinātniskā darba veikšanai akadēmija veido akadēmiskās struktūrvienības: fakultātes, 
nodaļas, katedras, Studiju daļu, Maģistrantūru, Doktorantūru, Profesionālo doktorantūru, 
meistardarbnīcas, darbnīcas, laboratorijas, filiāles, zinātniskos institūtus un institūtus u. c. 

 
5.1. Akadēmijas struktūrvienību izveidošanas kārtība ir noteikta akadēmijas satversmē. Pēc rektora 
priekšlikuma akadēmijas struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē Akadēmijas padome.  
Akadēmijas struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību nolikumi, ko 
apstiprina akadēmijas rektors. 
5.2. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai augstskolai ir tiesības veidot arī citas 
struktūrvienības. 
5.3. Akadēmijas filiāle ir akadēmijas struktūrvienība, kurai ir organizatoriska patstāvība, kura ir 
teritoriāli atdalīta no augstskolas atrašanās vietas (atrodas citā valstī vai citā apdzīvotā vietā) un kuras 
pamatuzdevums ir īstenot akadēmijas akreditētas studiju programmas. Filiāle darbojas saskaņā ar savu 
nolikumu. 
5.4. Nodaļa ir fakultātei atbilstoša akadēmijas struktūrvienība, kura tiek izveidota, ja attiecīgajā studiju 
virzienā nav iespējams izpildīt prasības attiecībā uz zinātnisko potenciālu. Nodaļa apvieno specializāciju 
struktūrvienības jaunrades un pētnieciskajai darbībai. Nodaļas galvenais uzdevums ir organizēt un vadīt 
studiju procesu un saskaņot studiju programmu vispārējās un akadēmiskās daļas ar speciālajām daļām. 
Nodaļas darbību regulē nolikums. 
5.5. Akadēmijas katedra ir struktūrvienība, kura pārstāv apstiprināta studiju virziena noteiktu 
specializāciju un apvieno specializācijas studiju kursu īstenošanā iesaistīto akadēmijas akadēmisko 
personālu. Katedras darbību regulē nolikums. 
5.6. Akadēmijas Doktorantūra ir struktūrvienība, kas plāno, organizē un pārrauga zinātniskās doktora 
studiju programmas īstenošanu un promocijas procesu, nodrošina studiju norisi studējošajiem un 
īsteno akadēmijas iekšējās kvalitātes pilnveides sistēmu zinātniskā doktora studiju programmā. 
Doktorantūras darbību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, akadēmijas satversme 
un Doktorantūras nolikums. 
5.7. Akadēmijas Profesionālā doktorantūra ir struktūrvienība, kas plāno, organizē un pārrauga 
profesionālās doktora studiju programmas vai apakšprogrammas īstenošanu un kvalifikācijas darbu 
izstrādes un aizstāvēšanas procesu, nodrošina studiju norisi studējošajiem un īsteno akadēmijas 
iekšējās kvalitātes pilnveides sistēmu profesionālā doktora studiju programmā. Profesionālās 
doktorantūras darbību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, akadēmijas satversme 
un Doktorantūras nolikums. Līdz Profesionālās doktorantūras izveidei licencētā profesionālā doktora 
studiju programma var tikt īstenota Doktorantūras ietvarā. 
5.8. Doktora studiju programmu īstenošanai, to skaitā kopējo doktora studiju programmu īstenošanai, 
akadēmija var izveidot Doktorantūras skolu vai piedalīties kopīgas Doktorantūras skolas darbībā; 
Doktorantūras skolas funkcijas un kompetenci nosaka Doktorantūras skolas nolikums, kā arī kopīgas 
Doktorantūras skolas gadījumā akadēmijas noslēgtais sadarbības līgums. 
5.9. Akadēmijas Maģistrantūra ir struktūrvienība, kas plāno, organizē un pārrauga maģistra studiju 
programmu īstenošanu un maģistra darbu aizstāvēšanas procesu, nodrošina studiju norisi 
studējošajiem un īsteno akadēmijas iekšējās kvalitātes pilnveides sistēmu maģistra studiju programmā. 
Maģistrantūras darbību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, akadēmijas satversme 
un Maģistrantūras nolikums. 

5.10.  Akadēmijas Studiju daļa ir struktūrvienība, kas plāno, organizē un pārrauga bakalaura studiju 
programmu īstenošanu un bakalaura darbu aizstāvēšanas procesu, nodrošina studiju norisi 
studējošajiem un īsteno akadēmijas iekšējās kvalitātes pilnveides sistēmu bakalaura studiju 
programmā. Studiju daļas darbību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, akadēmijas 
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satversme un Studiju daļas nolikums. 
5.11.  Akadēmijas meistardarbnīca ir studiju, jaunrades un pētniecības struktūrvienība, kas izveidota 
specifisku akadēmiskās un profesionālās izglītības mērķu īstenošanai mākslas nozarēs. 
Meistardarbnīcas darbību regulē akadēmijas apstiprināts nolikums. 
5.12.  Akadēmijas darbnīca ir struktūrvienība, kas izveidota, lai organizētu specializētas studijas vizuāli 
plastisko mākslu un dizaina virzienu specializācijās, to praktiskajos vai tehnoloģiskajos aspektos. 
Darbnīcas darbību un izveidošanas principus regulē akadēmijas apstiprināts nolikums. 
5.13.  Akadēmija ar Akadēmijas padomes lēmumu satversmē noteikto mērķu īstenošanai var dibināt 
vai reorganizēt zinātniskos institūtus, institūtus vai laboratorijas. 

5.13.1 Zinātniskais institūts veic zinātnisko darbību, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu 
un pilnveidošanu saistītas darbības akadēmijas noteiktajā zinātnisko pētījumu nozarē. 
Zinātniskais institūts veic pētniecisko darbību vienā vai vairākās zinātņu nozarēs, organizē 
un atbild par pētniecības rezultātu publiskošanu, nodrošina pētniecībā balstītas 
akadēmiskās un profesionālās studijas, veicina inovāciju ieviešanu un pētniecības 
popularizēšanu sabiedrībā. Zinātniskā institūta darbību un pārvaldi regulē akadēmijas 
apstiprināts nolikums. 

5.13.2 Institūts tiek izveidots, apvienojot vienas vai vairāku zinātnes vai mākslas apakšnozaru 
struktūrvienības (katedras, profesoru grupas, laboratorijas). Institūtu kādā zinātnes 
apakšnozarē var dibināt tad, ja tajā ietilpstošo struktūrvienību sastāvā ir zinātniskais 
potenciāls, kas atbilst promocijas  padomes prasībām attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. 
Atbilstoši institūta kvalifikācijai akadēmijas Senāts nosaka, kuru akadēmisko personālu 
var ievēlēt institūta dome. Institūta darbību un pārvaldi regulē akadēmijas apstiprināts 
nolikums. 

5.13.3 Akadēmijas laboratorija ir struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir pētniecisku vai 
pētniecībā balstītu mācību iespēju nodrošināšana akadēmijas darbībai vizuāli plastisko 
mākslu, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs. Akadēmijas laboratorijas 
darbību regulē akadēmijas apstiprināts nolikums. 

5.13.4. Akadēmija ar Akadēmijas padomes lēmumu satversmē noteikto mērķu īstenošanai var dibināt 
vai reorganizēt bibliotēkas, akadēmiskās kolekcijas, muzejus, galerijas, informācijas centrus, fondus, 
nodibinājumus, pārstāvniecības un filiāles, to skaitā ārvalstu pārstāvniecības un filiāles, izglītības 
iestādes, aģentūras un citas iestādes un struktūrvienības, un tās darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, akadēmijas satversmi un akadēmijas apstiprinātajiem statūtiem vai nolikumiem. 

6. Personāls. 
Akadēmijas personālu veido: 

a) studējošie, t.sk. maģistranti un doktoranti; 
b) akadēmiskais personāls – akadēmijas akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki; 
c) vispārējais akadēmijas personāls. 

 
6.1. Akadēmijas personāla tiesības un pienākumi. 

6.1.1.Visa akadēmijas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju, pētniecības un 
mākslinieciskās jaunrades darba brīvību, veicināt atklātumu akadēmijas pārvaldē un tās lietu kārtošanā. 
Akadēmijas personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai akadēmija spētu īstenot savus uzdevumus, lai 
netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba pienākumu 
izpilde. 
6.1.2. Akadēmijas personālam ir tiesības saskaņā ar akadēmijas satversmi noteiktā kārtībā piedalīties 
augstskolas vadības un pašpārvaldes lēmumu un augstskolas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā, kā 
arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties augstskolas koleģiālo vadības 
institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam. 
6.1.3. Akadēmijas personālam ir tiesības piedalīties augstskolas pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un 
tikt ievēlētam tajās. 
6.1.4. Akadēmijas vadības pienākums ir rūpēties par personāla darba apstākļiem, nodrošināt iespēju 
celt kvalifikāciju un pārkvalificēties. 
6.1.5. Akadēmijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību akadēmijas personāls var apstrīdēt 
akadēmijas Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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6.2. Akadēmijas studējošie. 
Akadēmijas studējošie ir personas, kuras noslēgušas studiju līgumu ar akadēmiju, lai studētu  
akadēmijas augstākās izglītības studiju programmās, to skaitā augstākās izglītības studiju programmās, 
kuras akadēmija īsteno kopā ar citām Latvijas vai ārvalstu augstskolām. 
6.2.1. Tiesības studēt akadēmijā ir katram Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības 
pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas 
pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, kuram ir Latvijā atzīta un dokumentāri 
apliecināta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. Citām personām ir tiesības 
studēt akadēmijā atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
6.2.2. Akadēmijas studējošo tiesības un pienākumi. 
Studējošajiem ir tiesības: 

a) iegūt augstāko akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo 
izglītību; 

b) noteiktā kārtībā izmantot akadēmijas telpas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru, kultūras, 
sporta un medicīnas objektus u.c.; 

c) noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 
d) saskaņā ar šīs satversmes 3.2. pantu realizēt tiesības, kas attiecas uz studiju, pētniecības 

darba, mākslinieciskās jaunrades brīvību; 
e) saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un iespējamo 

karjeru; 
f) augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 
g) vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties akadēmijas visu līmeņu 

pašpārvaldes institūcijās; 
h) noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citas augstskolas mācību pasākumus un 

kārtot nepieciešamos pārbaudījumus; 
i) dibināt biedrības, pulciņus un klubus.  

Studējošajiem ir pienākumi: 
a) mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar akadēmisko 

kalendāru savlaicīgi izpildīt studiju programmas prasības; 
b) ievērot akadēmijas studiju kārtību reglamentējošo dokumentu prasības; 
c) ar savu rīcību vairot akadēmijas prestižu, sekmēt akadēmijas mērķu īstenošanu, misijas 

izpildi, kas noteikta akadēmijas satversmē; 
d) ievērot savstarpējo attiecību kultūru, ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, 

akadēmijas personālu un akadēmijas apmeklētājiem; 
e) ievērot akadēmijas Ētikas kodeksu; 
f) godprātīgi pildīt ar akadēmiju noslēgtā līguma saistības. 

 
6.3. Studējošo pašpārvalde. 
Akadēmijas studējošajiem ir sava pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu 
pārstāvības institūcija. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina akadēmijas 
Senāts. Akadēmijas Senāts apstiprināšanu var atteikt tikai tiesisku apsvērumu dēļ. 

6.3.1. Studējošo pašpārvalde: 
a) aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kulturālās dzīves 

jautājumos akadēmijā un citās valsts institūcijās; 
b) reprezentē akadēmijas studējošos Latvijā un ārvalstīs; 
c) nosaka kritērijus un kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti akadēmijas Senātā, fakultātes 

domē, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un citās augstskolas  institūcijās, 
ja augstskolas satversmē tādas paredzētas un ja tajās ir paredzēta studējošo pārstāvība. 

6.3.2. Akadēmijas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. 
Studējošo pašpārvaldi no akadēmijas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu 
no akadēmijas budžeta. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto 6.3.1. pantā minēto funkciju 
veikšanai. 
6.3.3. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no 
akadēmijas jebkuras struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar studējošo 
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intereses. 
6.3.4. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem akadēmijas Senātā, fakultātes domē un Satversmes sapulcē 
ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto uzlikšanas jautājumu izskata 
saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc paritātes principa. Saskaņošanas 
komisijas lēmumu apstiprina attiecīgā vadības institūcija ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu. 
6.3.5. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties akadēmijas lēmējinstitūcijās, kā arī 
tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos, ja to paredz augstskolas studiju kārtību 
reglamentējošie dokumenti. 
6.3.6. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas akadēmijas Senātā ir obligāti visiem 
studējošajiem. 

 
6.4. Akadēmiskais personāls. 
Akadēmijas akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus, mākslinieciskās jaunrades darbu un 
piedalās studējošo izglītošanā. Akadēmiskā personāla uzdevumu apjomu nosaka akadēmija. 
Akadēmijas akadēmisko personālu veido: 

profesori, asociētie profesori; 
docenti, vadošie pētnieki; 
lektori, pētnieki; 
asistenti, zinātniskie asistenti. 

 
6.4.1. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, profesoriem un asociētajiem profesoriem sasniedzot 
pensijas vecumu, akadēmija var piešķirt goda nosaukumu  – profesors emeritus.  
6.4.2. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, pētniecībā un radoši mākslinieciskā praksē akadēmiskā 
un vispārējā personāla pārstāvjiem, kuri nav akadēmijas profesori un asociētie profesori, Senāta 
noteiktā kārtībā var piešķirt akadēmijas Goda biedra nosaukumu. 

6.5. Profesori. 
6.5.1. Profesors ir savā nozarē Latvijā un starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim 
atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas kvalitātes 
studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē. 
6.5.2. Profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu darba 
pieredze asociētā profesora amatā augstākās izglītības institūcijā. 
6.5.3. Mākslas specialitātēs profesora amatā var ievēlēt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades 
darba rezultāti atbilst akadēmijas Senātā pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. 
6.5.4. Profesora amatā pretendentu ievēlē atklātā konkursā. 
6.5.5. Atbilstoši profesora amata nosaukumam profesors vada zinātniskos pētījumus vai 
mākslinieciskās jaunrades procesu un veic izglītojošo darbu augstskolā. 
6.5.6. Profesoru galvenie uzdevumi ir: 

a) augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu pārraudzība savā 
studiju kursā, saistot to ar savu zinātnisko vai mākslinieciskās jaunrades darbību; 

b) pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades 
vadīšana nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam; 

c) doktora līmeņa studiju un pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai 
mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam; 

d) piedalīšanās studiju programmu, augstskolu un to struktūrvienību darba un kvalitātes 
vērtēšanā; 

e) jaunas zinātnieku, mākslinieku un docētāju paaudzes gatavošana. 
 

6.6. Asociētie profesori. 
6.6.1. Asociētā profesora amatā var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. 
6.6.2. Mākslas specialitātēs asociētā profesora amatā var ievēlēt arī personas, kuru mākslinieciskās 
jaunrades darba rezultāti vai profesionālā darbība atbilst akadēmijas Senāta pieņemtajam nolikumam 
par akadēmiskajiem amatiem. 
6.6.3. Asociētā profesora amatā pretendentu ievēlē atklātā konkursā. 
6.6.4. Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir: 

a) pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē, 
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kas atbilst asociētā profesora amata nosaukumam; 
b) pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; 
c) studiju darba nodrošināšana un vadīšana. 

 

6.7. Docenti. 
6.7.1. Mākslas specialitātēs docenta amatā var ievēlēt personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba 
rezultāti atbilst akadēmijas Senāta pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. 
6.7.2. Docentu uz sešiem gadiem ievēlē Akadēmiskā padome, pedagoģisko un zinātnisko kvalifikāciju 
vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus izvērtējot atbilstoši akadēmijas Senāta pieņemtajam 
nolikumam. 
6.7.3. Līdz ar ievēlēšanu amatā docents iegūst tiesības vadīt zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās 
jaunrades procesu un veikt izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam. 
6.7.4. Docentu galvenie uzdevumi ir: 

a) pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst docenta 
amata nosaukumam; 

b) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana 
savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos. 

6.7.5. Vairākas reizes secīgi docenta amatā ievēlētas personas pedagoģisko un zinātnisko kvalifikāciju 
vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus Akadēmijas padome var izvērtēt, piemērojot amatā 
esoša profesora vai asociētā profesora novērtēšanas kārtību. 
 
6.8. Lektori. 
6.8.1. Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. 
6.8.2. Mākslas specialitātēs un profesionālajās studiju programmās lektoru ievēlēšanas noteikumus 
reglamentē akadēmijas Senāta apstiprināts nolikums. 
6.8.3. Lektorus uz sešiem gadiem ievēlē Akadēmiskā padome, pedagoģisko un zinātnisko kvalifikāciju 
vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātus izvērtējot atbilstoši akadēmijas Senāta pieņemtajam 
nolikumam. 
6.8.4. Lektoru galvenie uzdevumi ir: 

a) lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana; eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana 
savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos; 

b) praktisko nodarbību un profesionālās sagatavotības nodarbību vadīšana un 
pārbaudījumu organizēšana. 

6.9. Asistenti. 
6.9.1. Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. 
6.9.2. Asistentus ievēlē Akadēmiskā padome uz sešiem gadiem un, ja viņiem nav doktora grāda, ne 
vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
6.9.3. Asistentu galvenie uzdevumi ir: 

a) nozares profesora pētnieciskā, radoši mākslinieciskā, studiju un metodiskā darba 
atbalstīšana; 

b) studiju un praktisko nodarbību vadīšana un profesionālās sagatavotības nodarbību 
vadīšana un pārbaudījumu organizēšana, atbalstot nozares profesorus. 

 
6.10.  Vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti. 
6.10.1. Vadošos pētniekus, pētniekus un zinātniskos asistentus amatā ievēlē akadēmijas Zinātniskā 
padome, ja šādas tiesības Zinātniskajai padomei deleģē akadēmijas Senāts vai akadēmijas zinātnisko 
institūtu padomes, ja tādas ir izveidotas. 
6.10.2. Personas vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu amatā ievēlē uz sešiem gadiem 
atklāta konkursa rezultātā akadēmijas Senāta pieņemtā nolikumā noteiktā kārtībā. 
6.10.3. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē uz sešiem gadiem zinātniskā institūta nolikumā vai 
komercsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot 
paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
6.10.4. Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. 
6.10.5. Pētnieka un zinātniskā asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. 
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6.11.  Viespasniedzēji un viespētnieki. 
6.11.1. Ja akadēmijā ir brīvs vai uz laiku brīvs akadēmiskais amats, Senāts pēc rektora ierosinājuma var 
nolemt neizsludināt konkursu, bet uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt darbā      viesprofesoru, asociēto 
viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai viesasistentu. 
6.11.2. Viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem, vieslektoriem un 
viesasistentiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā attiecīgi profesoriem, asociētajiem profesoriem, 
docentiem, lektoriem un asistentiem, bet viņi nav tiesīgi kandidēt uz Satversmes sapulces, Senāta un 
Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu amatu un viņus nevar ievēlēt par minēto institūciju locekļiem. 
6.11.3. Vadošos viespētniekus, viespētniekus un viesasistentus saskaņā ar 6.11.1. punkta 
nosacījumiem pēc akadēmijas Zinātniskās padomes ierosinājuma var pieņemt darbā bez ievēlēšanas. 
Šajā gadījumā darba līgums noslēdzams uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus. 

 
6.12.  Ārvalstu mācībspēki. 
6.12.1. Akadēmijā vismaz pieci procenti no akadēmiskā personāla ir viesprofesori, asociētie 
viesprofesori, viesdocenti, vieslektori, profesori, asociētie profesori un lektori, kas iepriekšējo piecu 
gadu laikā vismaz vienu gadu nepārtraukti ir bijuši nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no akreditētām 
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju 
valstu, izņemot Latvijas, augstskolām.  
6.12.2.  Šajā skaitā ietilpst arī ārvalstu pasniedzēji, kuri akadēmijā iesaistās studiju, pētniecības un 
radoši mākslinieciskajā darbā starptautiskas sadarbības projektos, to skaitā pasniedzēju un darbinieku 
mobilitātes, apmaiņas un kopdarbības projektos. 
6.12.3.  Ārvalstu pasniedzējiem, kuri iesaistīti studiju, pētniecības un radoši mākslinieciskajā darbā 
starptautiskas sadarbības projektos, to skaitā pasniedzēju un darbinieku mobilitātes, apmaiņas un 
kopdarbības projektos, tiek uzskatīti par viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, ir tādas pašas 
tiesības un pienākumi kā viespasniedzējiem, bet viņi nav tiesīgi kandidēt uz Satversmes  sapulces, 
Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu amatu un viņus nevar ievēlēt par minēto institūciju 
locekļiem. 
6.12.4. Akadēmijas uzaicinātie ārvalstu mācībspēki Latvijā maksā nodokļus, ir atbrīvoti no valsts 
nodevām par vīzām, kā arī saņem atļauju dzīvot un strādāt Latvijā darba līgumā paredzētajā laikā 
saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem. 

 
6.13. Darba tiesisko attiecību ar profesoru un asociēto profesoru nodibināšana un izbeigšana. 
Darba tiesiskās attiecības ar profesoru un asociēto profesoru tiek dibinātas un izbeigtas Augstskolu 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 
6.14. Vispārējais augstskolas personāls. 
Akadēmijas vispārējais augstskolas personāls ir administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls, 
tehniskais, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko personālu. 
6.14.1. Akadēmijas administratīvais personāls ir rektors, prorektors, dekāns un citas amatpersonas, 
kuru pamatfunkcijas ir administratīvais darbs. Ar prorektoriem un rektora biroja vadītāju darba līgumu 
slēdz rektors ne ilgāk kā uz savu pilnvaru laiku. 

 
7. Akadēmijas studiju, pētniecības un mākslinieciski radošās darbības organizācijas. 
7.1.Nozaru profesoru padomes (turpmāk – profesoru padomes) akadēmijā tiek izveidotas un darbojas 
saskaņā ar Augstskolu likumu, akadēmijas Senāta apstiprinātu nolikumu un citu attiecīgo normatīvo 
aktu normām. 
7.1.1. Akadēmijā zinātnes nozarē “Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra” tiek izveidota Profesoru 
padome vizuālajās mākslās (mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra) un zinātnes nozarē “Citas 
humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes” tiek izveidota Profesoru 
padome mākslās (radošās industrijas zinātnēs). 
7.1.2. Profesoru padomes veido ne mazāk kā pieci akadēmijas profesori. 
7.1.3. Profesoru padomju darba pienākumos ietilpst arī vēlēšanu procedūras plānošana, organizēšana 
un īstenošana un amatā esoša akadēmijas profesora vai asociētā profesora akadēmiskās darbības 
rezultātu novērtēšana. 
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7.2. Akadēmiskā padome.  
7.2.1. Akadēmiskā padome ir institūcija, kuras galvenais uzdevums ir ievēlēt personas akadēmijas  
docenta, lektora un asistenta akadēmiskajos amatos. 
7.2.2. Akadēmiskās padomes darba pienākumos ietilpst arī vēlēšanu procedūras plānošana, 
organizēšana un īstenošana. 
7.2.3. Akadēmisko padomi veido akadēmijas profesoru padomju locekļi – vēlēti akadēmijas profesori. 
7.2.4. Akadēmisko padomi vada tās priekšsēdētājs, kuru no akadēmijas profesoru vidus akadēmijas 
Senāts ievēlē uz sešiem gadiem. 
7.2.5. Akadēmiskā padome nodrošina: 

a) kompetentu amata vietas pretendentu zinātniskās, mākslinieciskās jaunrades, 
pedagoģiskās un sabiedriskās kvalifikācijas novērtēšanu; 
b) ievēlēšanas procedūru attiecīgajā amatā; 
c) atbilstošās dokumentācijas noformēšanu. 
 

  7.2.6. Akadēmiskās padomes sēdes notiek, kad tiek organizētas vēlēšanas uz docenta, lektora vai   
asistenta amata vietām. 
  7.2.7. Akadēmiskā padome ievēlē personas, atklāti balsojot, un Akadēmiskās padomes sēdes tiek 
protokolētas. 

 
7.3. Akadēmijas Zinātniskā padome.  
Akadēmijas Zinātniskā padome ir koleģiāla institūcija, kura izveidota un darbojas saskaņā ar Zinātniskās 
padomes nolikumu. Zinātniskā padome piedalās akadēmijas zinātniskās attīstības stratēģijas, 
zinātniskās darbības plānu un rīcībpolitikas dokumentu izstrādē un saskaņošanā. 

7.3.1. Latvijas Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes galvenais uzdevums ir veicināt zinātniskās 
darbības attīstību akadēmijā, īstenojot satversmē noteiktos akadēmijas uzdevumus,  tai skaitā atbalstot 
studiju, pētniecības un mākslinieciskās jaunrades darba vienotību. 

7.3.2. Zinātniskā padome veicina to, ka akadēmija veic zinātnisko darbību, izdod rakstu krājumus vai 
žurnālus un zinātniskā darbība akadēmijā tiek veikta saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu 
likumu un akadēmijas satversmi. 

7.3.3. Akadēmijas Zinātniskā padome nosaka kārtību ievēlēšanai vadošo pētnieku, pētnieku un 
zinātnisko asistentu amatos akadēmijā un ievēlē vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu 
amatos saskaņā ar Senāta apstiprināto nolikumu. 
 
7.4. Akadēmijas padomnieku konvents. 
Akadēmijā var izveidot padomnieku konventu. Padomnieku konvents konsultē Akadēmijas padomi, 
Senātu un rektoru akadēmijas attīstības stratēģijas jautājumos. 

7.5. Akadēmijas Studiju padome. 
7.5.1. Akadēmijas Studiju padome ir konsultatīva akadēmijas institūcija, kas izveidota studiju 
programmu satura un studiju procesa apspriešanai, un tās ierosinātie lēmumi tiek izskatīti Senātā. 
7.5.2. Akadēmijas Studiju padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu, un tās pilnvaru termiņš atbilst 
Senāta pilnvaru termiņam. 
7.5.3. Studiju padomi vada tās priekšsēdētājs, un tajā ietilpst visu akadēmijas studiju un pētniecības 
nozaru un apakšnozaru vadītāji, ar pētniecības darbu saistīto struktūrvienību vadītāji un  ne mazāk kā 
20% studējošo pārstāvju. 
 
7.6. Virzienu padomes un vadība. 
7.6.1. Akadēmijā pēc rektora ierosinājuma var izveidot virziena padomi.  
7.6.2. Virziena īstenošanu vada virziena vadītājs, kuru apstiprina akadēmijas Senāts. 
7.6.3. Par studiju virzienu saturu un kvalitāti atbild attiecīgā studiju virziena padomes, ko izveido ar  
Senāta lēmumu, tajās iekļaujot virziena vadītāju, studiju programmu, kuras tiek īstenotas attiecīgajā 
studiju virzienā, padomju vadītājus, studiju programmu, kuras tiek īstenotas attiecīgajā studiju virzienā, 
direktorus un studiju un zinātniskā darba prorektorus. 
 
7.7. Programmu padomes un vadība. 
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7.7.1. Studiju programmas īstenošanu vada studiju programmas direktors, kuru apstiprina akadēmijas 
Senāts. 
7.7.2. Par studiju programmu saturu un kvalitāti atbild attiecīgo studiju programmu padomes, kuras 
izveido ar Senāta lēmumu, tajās iekļaujot programmu īstenojošo nodaļu vadītājus, studiju programmu 
īstenošanu nodrošinošo struktūrvienību – Studiju daļas vai Maģistrantūras – vadītājus un  programmas 
direktoru un studiju prorektoru. 
7.7.3. Studiju programmu padomes akadēmijas satversmē paredzēto mērķu sasniegšanai var papildināt 
ar ārējiem locekļiem: 
7.7.3.1. studējošo pārstāvi, 
7.7.3.2. absolventu pārstāvi, 
7.7.3.3. nozares darba devēju, profesionālo asociāciju un nozaru pārstāvjiem, tos iekļaujot kā  
patstāvīgus, mainīgus vai konsultējošus padomes locekļus. 
7.7.4. Studējošo darbam studiju programmu padomē izvirza akadēmijas studējošo pašpārvalde. 
7.7.5. Pārmaiņas studiju programmu saturā un kvalitātes vadībā apstiprina programmas studiju 
padome. 
 

7.8. Kopējās programmas un apakšprogrammas. 
7.8.1. Īstenojot kopējas studiju programmas daļu, tās satura un kvalitātes nodrošināšanai akadēmijas 
Senāts var izveidot atsevišķu studiju programmu padomi vai deleģēt akadēmijas pārstāvjus darbam 
kopējā studiju programmā. 
7.8.2. Kopējās studiju programmas var īstenot atbilstoši kopīgi izstrādātiem un Senāta apstiprinātiem 
nolikumiem vai kārtībai vai akadēmijas noslēgtajiem līgumiem par kopīgas studiju programmas 
īstenošanu. 
 
8. Radoši mākslinieciskā darbība un tehnoloģiju pārnese. 
8.1. Akadēmija īsteno māksliniecisko jaunradi, tai skaitā kā daļu no studiju procesa. Mākslinieciskās 
jaunrades mērķis ir mākslu studijās nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmju 
iegūšanu un attīstīt praktiskās iemaņas unikālu māksliniecisku ideju īstenošanā. 
8.2. Mākslinieciskās jaunrades uzdevums ir mākslu studiju programmās nodrošināt un attīstīt studiju, 
pētniecības un mākslinieciskās jaunrades darba vienotību, sekmēt izcilību un kvalitāti, konkurētspēju 
un eksportspēju vizuālajā mākslā, audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā, dizainā, amatniecībā, 
lietišķajā mākslā un radošajās industrijās. 
8.3. Akadēmija vada mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina tā plānošanu, īstenošanu un 
attīstību. Senāts nosaka akadēmiskā personāla mākslinieciskās jaunrades darba apjomu.  
8.4. Akadēmija var sadarbībā ar kultūras institūcijām, kultūrizglītības iestādēm, pašvaldībām un citām 
ieinteresētajām institūcijām saskaņot mākslinieciskās jaunrades darba virzienus, izvērtēt tā nozīmību, 
māksliniecisko līmeni un lemt par šā darba finansējumu. 
8.5. Akadēmija informē sabiedrību par saviem mākslinieciskās jaunrades darba rezultātiem. 
 
9. Akadēmijas līdzdalība starptautiskā sadarbībā, starptautiskos konsorcijos un organizācijās. 
9.1. Akadēmija veicina augstskolu starptautisko sadarbību, studējošo un akadēmiskā personāla 
starpvalstu un starpaugstskolu apmaiņas programmas un starptautiskās augstskolu sadarbības 
programmas mākslinieciskajā jaunradē un pētniecībā. 
9.2. Akadēmijas starptautiskā sadarbība notiek saskaņā ar akadēmijas attīstības stratēģiju. 
9.3. Akadēmija īsteno kopīgas starptautiskas studiju programmas saskaņā ar dalībvalstu un 
dalībaugstskolu normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem sadarbības līgumiem. 
9.4. Akadēmija iesaistās Eiropas universitāšu konsorciju iniciatīvās, veidojot kopīgo studiju, pētniecības 
un radoši mākslinieciskās sadarbības telpu, kā arī kopīgās kvalitātes vadības un konsorciju pārvaldības 
struktūras. 
 
10. Akadēmijas īpašums, finansiālie līdzekļi un saimnieciskā darbība. 
10.1. Akadēmijai var piederēt kustamais, nekustamais īpašums, ieskaitot zemi, un intelektuālais 
īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem   aktiem. 
10.2. Akadēmijas īpašumu veido: 

a) ar kompetentu valsts vai pašvaldību institūciju lēmumiem akadēmijai nodotā valsts vai 
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pašvaldību īpašuma daļa; 
b) kustamais un nekustamais īpašums, ko dāvinājušas fiziskās un juridiskās personas; 
c) kustamais un nekustamais īpašums, ko akadēmija iegādājusies par pašas  nopelnītiem 

vai valsts iedalītiem budžeta līdzekļiem; 
d) intelektuālais īpašums saskaņā ar likumiem, starpvalstu konvencijām un līgumiem. 

10.3. Akadēmijai ir tiesības un pienākums rīkoties ar savu īpašumu tās satversmē norādīto mērķu 
sasniegšanai. 
10.4. Akadēmijas valdījumā vai lietošanā nodotā valsts vai pašvaldību īpašuma apsaimniekošanas un 
pārvaldīšanas kārtību nosaka akadēmija saskaņā ar šajā satversmē norādītajiem mērķiem, un šā 
īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas saskaņā ar likumu. 
10.5. Akadēmijas finansiālos līdzekļus veido valsts pamatbudžeta līdzekļi, kā arī citi ienākumi, ko 
akadēmija gūst, veicot darbību satversmē noteikto mērķu realizācijai. 
10.6. Akadēmijas ienākumus veido valsts finansējums: 

a) no valsts pamatbudžeta izglītībai;  
b) izglītības programmu grupu sarakstam un studējošo skaitam atbilstošs bāzes finansējums, 
kas ietver līdzekļus personāla algām, komunālajiem maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras 
uzturēšanai, inventāra un iekārtu atjaunošanai un modernizācijai, ar studiju programmām 
saistītajam zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades darbam;  
c) no maksas par studijām, kuru sedz valsts vai kura tiek saņemta atmaksājamu vai 
neatmaksājamu kredītu veidā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par studiju 
kreditēšanu; 
d) no līdzekļiem, kas paredzēti noteiktu mērķu īstenošanai. 

10.7. Citi akadēmijas ienākumi: 
a) zinātnisko līgumdarbu veikšana un citi zinātnes finansēšanas avoti; 
b) saimnieciskā darbība; 
c) banku un citu kredītiestāžu kredīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; 
d) organizāciju un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
e) maksas pakalpojumi; 
f) citi likumos paredzētie ienākumu avoti. 

10.8. Šie ienākumi tiek izmantoti akadēmijas pamatdarbības nodrošināšanai. 
10.9. Akadēmijai ir tiesības saņemt un izmantot banku un citu kredītiestāžu kredītus, ja tie neapdraud 
akadēmijas pastāvēšanu un darbību, kā arī saņemt organizāciju un fizisku personu ziedojumus un 
dāvinājumus. 
10.10. Pildot savus uzdevumus, akadēmijai ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības atbilstoši 
satversmē noteiktajiem mērķiem un normatīvajiem aktiem: 

a) slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt citas juridiskas darbības 
saskaņā ar šo satversmi; 

b) izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu 
un vērtspapīrus; 

c) veikt saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi akadēmijas budžetā tās 
attīstībai, studijām un sociālajam atbalstam, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos 
uzņēmumos; 

d) ieguldīt savu daļu tās dibināto komercsabiedrību kapitālā; 
e) kā juridiskai personai iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī naudas 

līdzekļus, būt par prasītāju, atbildētāju un trešo personu tiesā. 

11. Intelektuālais īpašums. 
Akadēmijas personāla studiju, pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades ietvaros akadēmijā radītais 
intelektuālais īpašums tiek pārvaldīts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumam un 
saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas intelektuālā īpašuma pārvaldības principiem. 

12. Akadēmijas satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība. 

  12.1. Akadēmijas satversmes pieņemšanas kārtība. 
12.1.1. Akadēmijas satversmes projektu izstrādā akadēmijas Senāts. Priekšlikumus par grozījumiem 
satversmes projektā Senātam ir tiesīgi iesniegt: Akadēmijas padome, Senāts, rektors, vismaz 10 
procenti no visiem Satversmes sapulces locekļiem, fakultātes vai nodaļas dome un studējošo 
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pašpārvalde. 
12.1.2. Akadēmijas Senāts izskata minēto institūciju priekšlikumus, sagatavo satversmes projektu un, 
ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Senāta locekļiem, virza projektu apstiprināšanai 
padomē. 
12.1.3. Akadēmijas satversmi apstiprina Akadēmijas padome. Satversme ir apstiprināta, ja par to 
nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Akadēmijas padomes locekļiem. 
12.1.4. Pēc apstiprināšanas Akadēmijas padomē satversme tiek virzīta apstiprināšanai Satversmes 
sapulcē. Satversme ir apstiprināta, ja par to nobalso vairāk nekā puse no visiem Satversmes sapulces 
locekļiem. 
12.1.5. Lemjot par akadēmijas satversmes apstiprināšanu, ne Akadēmijas padome, ne Satversmes 
sapulce nav tiesīga tajā izdarīt grozījumus. 
12.1.6. Apstiprinātu akadēmijas satversmi akadēmija iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai piecu 
darbdienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

12.2.  Akadēmijas satversmes grozīšanas kārtība. 
12.2.1. Priekšlikumus par grozījumiem akadēmijas satversmē Senātam ir tiesīgi iesniegt: Akadēmijas 
padome, Senāts, rektors, vismaz 10 procenti no visiem Satversmes sapulces locekļiem, fakultātes vai 
nodaļas dome un studējošo pašpārvalde. 
12.2.2. Akadēmijas Senāts izskata minēto institūciju priekšlikumus, sagatavo satversmes grozījumu 
projektu un, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Senāta locekļiem, virza projektu 
apstiprināšanai padomē. 
12.2.3. Akadēmijas satversmes grozījumus apstiprina Akadēmijas padome. Satversmes grozījumi ir 
apstiprināti, ja par tiem nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Akadēmijas padomes locekļiem. 
12.2.4. Pēc apstiprināšanas Akadēmijas padomē satversmes grozījumi tiek virzīti apstiprināšanai 
Satversmes sapulcē. Satversmes grozījumi ir apstiprināti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no visiem 
Satversmes sapulces locekļiem. 
12.2.5. Lemjot par akadēmijas satversmes grozījumu apstiprināšanu, ne Akadēmijas padome, ne 
Satversmes sapulce nav tiesīga tajos izdarīt grozījumus. 
12.2.6. Apstiprinātu akadēmijas satversmi, kurā ietverti apstiprinātie grozījumi, akadēmija iesniedz 
Izglītības un zinātnes ministrijai piecu darbdienu laikā no satversmes grozījumu apstiprināšanas dienas. 

12.3.  Akadēmijas reorganizācijas vai likvidācijas kārtība. 
12.3.1. Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt akadēmijas Senāts, Akadēmijas padome 
un Satversmes sapulce ar kopīgu lēmumu, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Senāta 
locekļiem, padomes locekļiem un vairāk nekā puse no visiem Satversmes sapulces locekļiem. 
Apstiprināto akadēmijas reorganizācijas vai likvidācijas lēmumu iesniedz Kultūras ministrijā dibinātāja 
lēmuma sagatavošanai. 
12.3.2. Lēmumu par akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt kultūras ministrs, to 
saskaņojot ar izglītības un zinātnes ministru, vai izglītības un zinātnes ministrs. Kultūras ministra vai 
izglītības un zinātnes ministra ierosinājumam par akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju, ievērojot 
labas pārvaldības principus, pievieno akadēmijas Senāta, Akadēmijas padomes un akadēmijas 
Satversmes sapulces viedokli. 
12.3.3.    Lēmumu par akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets. Ministru 
kabineta rīkojuma projektam par akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās 
izglītības padomes atzinums. 


