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LATVIJAS  MĀKSLAS AKADĒMIJAS  

SENĀTA SĒDES PROTOKOLS 

   Latvijas Mākslas akadēmijas 

Senāta sēde 

Norise klātienē, LMA Kalpaka blv.13 (16.telpa) un attālināti 

Pieslēguma informācija: https://us06web.zoom.us/j/82581186441 

2022. gada 19.maijā plkst.14:00 

Protokols Nr. 12 

SENĀTA LĒMUMI  
 

Sēdē piedalās: prof. Kristaps Zariņš, prorektors prof. Andris Vītoliņš; prorektore Antra Priede; prof. Vineta 

Groza, prof. Normunds Brasliņš, doc. Rasma Pušpure,  prof. Jānis Taurens, asoc.prof. Mārtiņš Ratniks, doc. 

Maija Kurševa, asoc.prof. Dainis Pundurs, doc. Dace Pāže, prof. Andris Teikmanis, prof. Juris Petraškevičs; 

prof. Kristiāns Brekte; asoc.prof. Inese Sirica; prof. Eduards Kļaviņš, prof. Ojārs Spārītis, asoc.prof. Ilze 

Kundziņa; piedalās studenti: Iveta Feldmane 

Uzaicināti: LMA Padomes locekļi – priekšsēdētājs Valts Ernštreits (attālināti), priekšsēdētāja vietnieks Arnis 

Rītups, locekļi: Ints Dālderis, Dita Rietuma (attālināti). 

Maģistrantūras vadītāja, juriste Laura Lediņa 

 

Sēdi vada Senāta priekšsēdētājs Andris Vītoliņš 

Protokolē  A.Gritāne 

Prof. A.Vītoliņš informē Senātu, ka ir nepieciešamais kvorums, lai sāktu šīsdienas Senāta sēdi. Sēde piedalās 

19 senāta locekļi.  

 

*** SENĀTA LĒMUMI *** 

 

APSTIPRINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA: 

1. Promocijas diplomu izsniegšana (L.Jākobsone, A.Lapiņš, A.Gritāne) 

2. LMA Padomes locekļu iepazīšanās un informatīvs ziņojums. 

3. EU4ART  Nolikuma apstiprināšana 

4. Informācija par LMA Satversmes projekta apstiprināšanu LMA Padomē. Balsojums. 

5. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveide un turpmākā darbība. Balsojums. 

6. Par vakanto akadēmiskajām amatu vietu izsludināšanu. Balsojums. - ziņo LMA Profesoru padomes 

priekšsēdētājs prof. N.Brasliņš 

7. Par Dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšana LMA Personāldaļā (19.05 - 19.06.2022). Balsojums. 

8. Par Akadēmijas apvienotās padomes sastāva apstiprināšana - ziņo LMA Profesoru padomes priekšsēdētājs 

prof. N.Brasliņš 

9. Par Profesoru padomes sastāvu apstiprināšana asociētā profesora un profesoru vēlēšanām – ziņo LMA 

Profesoru padomes priekšsēdētājs prof. N.Brasliņš 

10. Ekspertu komisijas apstiprināšana profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām. Balsojums. 

11. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanu datuma noteikšana (2022. gada 20. jūlijs). Balsojums. 

12. MVI direktora vakance. Atklāta konkursa rīkošana. Uzdot Zinātnes padomei izstrādāt Konkursa 

nolikumu un vērtēšanas kritērijus. 

13. Katedru nosaukumu maiņa (iesniegumi - Tekstils, Mode). 

14. Profesionālā doktora grāda Mākslās iegūstamā grāda saīsinājums. Iesniegums A.Teikmanis 28.04.2022 

15. Senatora A.Teikmaņa iesniegumu izskatīšana - Grozījumi Senāta likumā (uzaicināta L.Lediņa); atbilde 

iesniegumam no 25.04.2022 

16. Dažādi jautājumi: 

Informācija par ēku Kronvaldu blv. 4. Ziņo A.Vītoliņš. 

Informācija par recenzentu darba stundu uzskaiti un apmaksu. Ziņo A.Priede. 

Informācija par LMA Izlaidumu – tiek pārcelts uz 21. jūniju. 

 

Senāts vienbalsīgi apstiprina 2022. gada 19. maija sēdes darba kārtību un lemj par sēdes darba uzsākšanu.  

 

 

https://us06web.zoom.us/j/82581186441
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1. jautājums. Promocijas diplomu izsniegšana (L.Jākobsone, A.Lapiņš, A.Gritāne) 

 

2. jautājums. LMA Padomes locekļu iepazīšanās un informatīvs ziņojums.  

3. jautājums. EU4ART projekta personāla mobilitāšu stipendiju konkursa nolikuma apstiprināšana. 

Senāta lēmums: Apstiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas EU4ART projekta personāla mobilitāšu 

stipendiju konkursa nolikumu.  

4. jautājums. Informācija par LMA Satversmes projekta apstiprināšanu LMA Padomē. 

Senāta lēmums: Apstiprināt veiktos labojumus LMA Satversmes projektā.  

5. jautājums. Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveide un turpmākā darbība.  

Senāta lēmums: Apstiprināt LMA Satversmes sapulces komisiju sekojošās sastāvā – Antra Priede, 

Iveta Feldmane, Andris Teikmanis, Maija Kurševa, Juris Petraškevičs 

6. jautājums. Par vakanto akadēmiskajām amatu vietu izsludināšanu. Balsojums. - ziņo LMA Profesoru 

padomes priekšsēdētājs prof. N.Brasliņš 

 

Senāta lēmums: Izsludināt vakances ASOCIĒTĀ PROFESORA UN PROFESORA amata vietām 

VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ, MĀKSLĀ (mūzikā, vizuālajā mākslā un arhitektūrā vai citās humanitārās un 

mākslas zinātnēs, tai skaitā radošās industrijas zinātnēs) 

 1 profesora amata vieta – Audio-vizuālās mediju mākslas apakšnozarē 

 1 asociētā profesora amata vieta – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē 

un vakanto DOCENTA amata vietu: 

 1 docenta amata vietu – dizainā, Interjera dizaina apakšnozarē 

 

7. jautājums. Par Dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšana LMA Personāldaļā. - ziņo LMA Profesoru 

padomes priekšsēdētājs prof. N.Brasliņš. Balsojums. 

Senāta lēmums: Noteikt dokumentu iesniegšanas termiņus LMA personāldaļā izsludinātajām 

akadēmiskā amata vakancēm (profesora, asociētā profesora un docenta) no 2022. gada 19. maija līdz 

19. jūnijam.  

8. jautājums. Par Akadēmijas apvienotās padomes sastāva apstiprināšana - ziņo LMA Profesoru padomes 

priekšsēdētājs prof. N.Brasliņš. 

Senāta lēmums: apstiprināt Akadēmijas apvienotās padomes sastāvu izsludinātajām LMA docenta 

amata vēlēšanām sekojošā sastāvā: 

1) prof. Normunds Brasliņš - priekšsēdētājs 

2) prof. Andris Vītoliņš, 

3) prof. Barbara Ābele, 

4) prof. Jānis Murovskis, 

5) prof. Ieva Krūmiņa. 

9. jautājums. Par Profesoru padomes sastāvu apstiprināšana asociētā profesora un profesoru vēlēšanām – 

ziņo LMA Profesoru padomes priekšsēdētājs prof. N.Brasliņš 

Senāta lēmums: apstiprināt LATVIJAS  MĀKSLAS  AKADĒMIJAS PROFESORU  

PADOMES Vizuālajā mākslā, mākslā (Mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā un radošo industriju 

zinātnēs) sastāvu izsludinātajām LMA asociētā profesora un profesora  amata vēlēšanām: 

prof. Normunds Brasliņš - Padomes priekšsēdētājs 

prof. Andris Vītoliņš 

prof. Jānis Murovskis 

prof. Ojārs Pētersons 

prof., Dr.phil. Jānis Taurens 

prof., Dr. art. Silvija Grosa 

pieaicinātie Padomes locekļi: 
Dr. art., prof. Guntars Prānis (JVLMA rektors) 

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece (LNMM) 

Ph. D., prof. Rūta Muktupāvela (LKA rektore) 
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10. jautājums. Ekspertu komisijas apstiprināšana profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām.  

Senāta lēmums: apstiprināt LMA EKSPERTU KOMISIJAS sastāvu asociētā profesora un profesora  

amata vēlēšanām: 

 Dr. art.  Rūtu Kaminsku;  

 Arvidas Matuļoni, Dr. habil. social. (Arvydas Virgilijus Matulionis). 

11. jautājums. Profesoru un asociēto profesoru vēlēšanu datuma noteikšana.  

Senāta lēmums: LMA asociētā profesora un profesora  amata vēlēšanas noteikt 2022. gada 20. jūlijā. 

12.  jautājums. MVI direktora vakance. Atklāta konkursa rīkošana. Uzdot Zinātnes padomei izstrādāt 

Konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijus. 

Senāta lēmums: Uzdot LMA Zinātnisko padomi izstrādāt MVI direktora vērtēšanas kritērijus, nolikumu 

un izsludināt vakantās direktora amata vietas atklātu konkursu. 

13. jautājums. Katedru nosaukumu maiņa. 

Senāta lēmums: Apstiprināt Tekstila apakšnozares, Tekstila katedras un Modes dizaina katedras      

nosaukumus. Minēto nosaukumu maiņu ieviest no 2022/2023 studiju gada reflektantu uzņemšanas.  

14. jautājums. Profesionālā doktora grāda Mākslās iegūstamā grāda saīsinājums. (Prof. A.Teikmaņa 

iesniegums saņemts 28.04.2022) 

Senāta lēmums: Latvijas Mākslas akadēmija kā Profesionālā doktora grāda Mākslās iegūstamā grāda 

nosaukumu aicina lietot - mākslas doktors (artium doctor) un tā oficiālais saīsinājums (Art.D.). 

15. jautājums. Senatora prof. A.Teikmaņa iesniegumi.  

15.1) 2022. gada 25. aprīlī tika saņemts LMA profesora un senatora A.Teikmaņa iesniegums, kas adresēts 

Latvijas Mākslas akadēmijai un Senātam.  

Latvijas Mākslas akadēmijas un LMA Senāta sagatavotā kopējā atbilde tiks nosūtīta prof. Teikmanim 

pēc senāta sēdes.  

 

15.2) 2022. gada 24. martā Senātā tika iesniegti prof. Andra Teikmaņa ieteikumi grozījumiem Senāta 

nolikumā, kuru Senāts apstiprināja 2021. gada 28. septembrī (Protokola nr.2). Jautājuma izskatīšanā 

pieaicināta LMA juriste Laura Lediņa. 

 

15.2.1 Senāta lēmums: Apstiprināt, Senāta nolikuma p.3.4 šādā redakcijā:  
3.4. Senāta priekšsēdētājs darbojas tikai savas kompetences ietvaros: 
3.4.1. sasauc Senāta sēdes; 

3.4.2. var izsludināt slēgtu Senāta sēdi vai sēdes daļu, ja tajā izskata jautājumus, kuros ir ietverta 

ierobežotas pieejamības informācija;  
3.4.3. organizē izsludinātās sēdes darbu un sagatavo sēdes materiālus, tai skaitā sēdes lēmumprojektus; 

3.4.4. pieņemot lēmumu par dokumentiem, kuri nosūtāmi senāta locekļiem pirms Senāta sēdēm, vadās no 
labas pārvaldības principiem;  

3.4.5. nosaka sēdes darba kārtību, piedalās sēdes sagatavošanā, vada sēdes norisi vai arī deleģē sēdes 

vadīšanu priekšsēdētāja vietniekam vai citam Senāta loceklim;  
3.4.6. var atteikt iekļaut darba kārtībā jautājumus, kuri ir iesniegti Senātam 6.7. panta kartībā, bet kuri 

neattiecas uz Senāta kompetenci, šādā gadījumā Senāta priekšsēdētājs pārvirza iesniegto jautājumu tai 

Akadēmijas institūcijai, kuras kompetencē ir iesniegtais jautājums, par to informējot iesniedzēju un Senātu; 
3.4.7. informē Senātu par izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar Senāta kompetenci, kā arī atbild par Senāta 

kompetencē esošo jautājumu risināšanu Akadēmijā,  
3.4.8. pārstāv un pauž viedokli Senāta vārdā tikai tajos jautājumos, kuros Senāts ir pieņēmis lēmumu vai 

kuros ir deleģējis tiesības pārstāvēt Senātu un paust viedokli. 

 

15.2.2 Senāta lēmums: Negrozīt Senāta nolikuma punkta 5.2 esošo redakciju.  

Aicināt Senāta vadību izstrādāt priekšlikumus senāta sēžu grafikam. 

 

 

 

 

 



 

 

 
4 

 

15.2.3 Senāta lēmums: Izteikt Senāta nolikuma punkta 6.1 sekojošā redakcijā:  
Akadēmijas Senāta sēdes atklāj un vada Senāta priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona. Senāta sēdes 

protokolē Senāta sekretārs vai, sekretāra prombūtnē, cita priekšsēdētāja nozīme persona. Senāta sēdes 

protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. Ja kādam senāta loceklis ir iebildumi pret Senāta protokolu, 

līdz nākamajai senāta sēdei var tik iesniegti precizējumi.  

 

15.2.4 Senāta lēmums: Negrozīt Senāta nolikuma punktu 6.2. Atstāt spēkā esošo redakciju.  

 

15.2.5 Senāta lēmums: Negrozīt Senāta nolikuma punktu 6.4. Atstāt spēkā esošo redakciju.  

 

15.2.6 Senāta lēmums: Negrozīt Senāta nolikuma punktu 6.11. Atstāt spēkā esošo redakciju.  

 

16. jautājums. Dažādi jautājumi: 

16.1 Informācija par ēku Kronvaldu blv. 4. Ziņo A.Vītoliņš. 

Senāta vadītājs A.Vītoliņš informē senatorus, ka 2022. gada 12. maija LMA Padomē ir pieņemti LMA 

Nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības noteikumi un Nosacītās noma sun 

īres maksas noteikšanas metodika. Šobrīd tiek izstrādāta LMA nekustāmā īpašuma izmantošanas 

stratēģija.  

16.2 Informācija par recenzentu darba stundu uzskaiti un apmaksu. Ziņo A.Priede. 

LMA Prorektore A.Priede informē, ka LMA akadēmiskā personāla recenzentu darbs tiek apmaksāts, 

norādot to Slodzēs. Viespasniedzēju recenzentu darbs tiek apmaksāts tikai to saskaņojot ar LMA 

Prorektori A.Priedi.  

16.3 Informācija par LMA Izlaidumu. LMA prorektors A.Vītoliņš informē, ka 2022/2022 studiju gada 

izlaidums notiks 2022. gada 21. jūnijā. 

 

Senāta priekšsēdētājs informē, ka visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un aicina balsot par 

Senāta sēdes slēgšanu.  

Senāts vienbalsīgi balso “par” sēdes slēgšanu.  

 

 Sēdi vadīja: LMA Senāta priekšsēdētāja vietnieks Senāta priekšsēdētājs prof. A.Vītoliņš 

 Sēdi protokolēja: LMA Senāta sekretāre A.Gritāne 

 senats@lma.lv 


