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LATVIJAS  MĀKSLAS AKADĒMIJAS  

SENĀTA SĒDES PROTOKOLA 
LĒMUMI 

   Latvijas Mākslas akadēmijas 
Senāta sēde 

Norise klātienē – LMA Aulā un attālināti 
Pieslēguma informācija: https://us06web.zoom.us/j/82581186441 

Meeting ID: 825 8118 6441 
2021. gada 16. novembrī plkst.14:00 

Protokols Nr. 6 
 
Sēdē klātienē piedalās prof. Kristaps Zariņš, prorektors Andris Vītoliņš; asoc.prof. Kristians Brekte, 
prorektore Antra Priede, emeritus prof. Eduards Kļaviņš; prof. Vineta Groza, prof. Normunds Brasliņš, , doc. 
Rasma Pušpure,  prof. Jānis Taurens, asoc.prof. Mārtiņš Ratniks, doc. Maija Kurševa, asoc.prof. Dainis 
Pundurs, prof. Juris Petraškevičs; prof. Ojārs Spārītis; doc. Dace Pāže, asoc. prof. Inese Sirica 
piedalās studenti: Iveta Feldmane, Keita Konstantinoviča. Ieva Viese-Vigula; Rebeka Anna Kalniņa 
Sēdē attālināti piedalās - prof. Andris Teikmanis; asoc.prof. Maija Rozenfelde; asoc.prof.Ilze Kundziņa 
 
Sēdi vada Senāta priekšsēdētājs Andris Vītoliņš 
Protokolē  A.Gritāne 
 

SENĀTA LĒMUMI 
APSTIPRINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA: 

1. Rektora ziņojums 
2. LMA Padomes locekļu vēlēšanas 

2.1 LMA Virzīto padomes locekļu atlases komisijas ziņojums. Ziņo komisijas priekšsēdētājs 
N.Brasliņš. 
2.2 Senāta locekļu intervijas ar LMA virzīto padomes locekļu atlases komisijas izvirzītajiem 
padomes locekļu amata kandidātiem (jautājumi, diskusijas). 
2.3 Skaitīšanas komisijas locekļu izvirzīšana un apstiprināšana. Balsojums par Skaitīšanas komisijas 

apstiprināšanu. 
2.4 Senāta locekļu iepazīstināšana ar balsojuma kārtību. Balsojums par vēlēšanu norisi. 
2.5 Aizklātā balsošana par LMA virzīto padomes locekļu ievēlēšanu amatos. 
2.6 Skaitīšanas komisijas ziņojums. 
2.7 Balsojums par LMA virzīto padomes locekļu vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. 

3. Ziņojums par grozījumiem LMA Senāta nolikumā. Balsojums par Grozījumu apstiprināšanu. 
4. Grozījumi Nolikumā par „Par maksas pakalpojumu maksas iekasēšanu atbilstoši apstiprinātajiem 
normatīvajiem aktiem un izcenojumiem”.  Balsojums par izmaiņām Cenrādī.  
5. Ziņojums par epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Ziņo A. Priede. 

 

1. jautājums. Rektora Kr.Zariņa ziņojums par ēku Kronvalda blv.4, Rīgā  

2. jautājums. LMA Padomes locekļu vēlēšanas 

2.1 LMA Virzīto padomes locekļu atlases komisijas ziņojums. Ziņo komisijas priekšsēdētājs N.Brasliņš. 
Atlases komisijas 2. kārtai izvirza divus kandidātus  - Intu Dalderi un Arni Rītupu.  
Konkursa otrās kārtas īstenošanu veic Senāts, tādēļ šodien abi kandidāti ir uzaicināti uz interviju ar 
Senātā.  
2.2 Senāta locekļu intervijas ar LMA virzīto padomes locekļu atlases komisijas izvirzītajiem padomes 
locekļu amata kandidātiem (jautājumi, diskusijas). 
2.3 Skaitīšanas komisijas locekļu izvirzīšana un apstiprināšana.  
Senāta lēmums: Apstiprināt LMA balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā – Dace Pāže, Juris 
Petraškevičs, Rebeka Anna Kalniņa. 
2.4 Senāta locekļu iepazīstināšana ar balsojuma kārtību. Balsojums par vēlēšanu norisi. 
Senāta lēmums: Apstiprināt aizklātu LMA Padomes locekļu kandidātu vēlēšanu kārtību. 
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2.5 Notiek aizklātā balsošana par LMA virzīto padomes locekļu ievēlēšanu amatos. 
2.6. LMA Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums.  
D.Pāže informē, ka saņemti 23 vēlēšanu balsojuma rezultāti.   
Komisijas lēmums, pamatojoties uz balsu skaitīšanas rezultātiem: par Latvijas Mākslas akadēmijas 
padomes locekļiem ievēlēti – Intu Dālderi un Arni Rītupu.  
 
2.7 Senāta lēmums: Apstiprināt LMA balsu skaitīšanas komisijas lēmumu, par Latvijas Mākslas 
akadēmijas padomes locekļu aizklātā balsojuma rezultātiem. Par LMA padomes locekļiem ievēlēti – 
Ints Dālderis un Arnis Rītups.  

 
3.jautājums. Grozījumi LMA Senāta nolikumā. Balsojums par Grozījumu apstiprināšanu. 
 

Senāta lēmums: Veikt grozījumus 2021. gada 28. septembrī apstiprinātajā Senāta nolikuma 7. daļas 
punktos nr.7.1, 7.3, 7.4 un p.nr. 7.5 
Nosakot sekojošas redakcijas:  
7.1. Senāts līdz 2022. gada 31. janvārim izstrādā LMA Padomes darbības uzsākšanas noteikumus, kas ir 
spēkā līdz brīdim, kamēr Padome apstiprina tās darbības nolikumu.  
7.3. Senāts līdz 2022. gada 31. janvārim turpina pildīt Akadēmijas Satversmē paredzētās Senāta 
funkcijas, ciktāl tās nav pretrunā ar Augstskolu likumā noteikto, kā arī, ja nepieciešams, pilda 
augstskolas padomei Augstskolu likuma 14.2 panta pirmās daļas 4. un 8. punktā noteiktos pienākumus.  
7.4. Senāts līdz 2022. gada 28. februārim izstrādā un apstiprina LMA Satversmes sapulces vēlēšanu 
komisijas nolikuma projektu. Nolikumā ietver LMA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas izveides 
nosacījumus un kārtību, skaitlisko sastāvu, pienākumus, kā arī vēlēšanu procesa norises un uzraudzības 
kārtību. Nolikumā ietver nosacījumu, ka Satversmes sapulci LMA jāievēlē ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
30. aprīlim.  
7.5. Senāts līdz 2022. gada 28. februārim izstrādā LMA Satversmes projektu.  

 
4.jautājums. Grozījumi Nolikumā par „Par maksas pakalpojumu maksas iekasēšanu atbilstoši 
apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem un izcenojumiem”.  Balsojums par izmaiņām Cenrādī. 

Senāta lēmums: Apstiprināt izmaiņas Nolikuma par „Par maksas pakalpojumu maksas iekasēšanu 
atbilstoši apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem un izcenojumiem” Cenrādī, nosakot, papildus maksas 
pakalpojumus:   

Iesnieguma un dokumentu  izskatīšanas (kursu salīdzināšanas) pakalpojums studiju uzsākšanai 
vēlākajos studiju posmos (visās programmās)  - 50 EUR 

Reģistrācijas pakalpojums studiju uzsākšanai vēlākajos studiju posmos (visās programmās) – 25 
EUR 

 
5. jautājums. Ziņojums par epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Ziņo A. Priede. 

Ar 2021. gada 15. novembri,  saņemot precizējošas norādes no IZM, tiek precizēti norādījumi, kā 
organizēt studiju un darba procesu Latvijas Mākslas akadēmijā. Jāņem vērā, ko noteikumi var 
mainīties, saņemot jaunus norādījumus.  
 

• Studiju un darba procesā piedalās studējošie un darbinieki tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

• Bibliotēkas un Informācijas centra darbība tiek atjaunota Covid-19 drošos apstākļos – darbinieki un 
apmeklētāji var atrasties telpās tikai ar ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu; 

  
• Klātienes studijas notiek praktiskajos priekšmetos, nodrošinot pēc iespējas mazāku cilvēku 

daudzumu telpās un pēc iespējas, nodrošinot tikai viena kursa vai apakšnozares atrašanos klātienē 
vienā telpā; 

• Visi teorētiskie priekšmeti, kas notiek vairāk nekā diviem kursiem vai apakšnozarēm kopā– notiek 
attālināti; 

• Maksimālais cilvēku skaits nodarbības telpās – 20 cilvēki; 
• Lai nodrošinātu kvalitatīvu praktisko priekšmetu izpildi, atļauts strādāt akadēmijas telpās arī 

brīvdienās, izņemot 18. novembri. Saskaņojumu par atļauju strādāt Akadēmijas telpās ārpus lekciju 
grafika veic, aizpildot iesniegumu un saskaņojot to ar vadību; 
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• Skašu un eksāmenu norisi organizē Studiju daļa un Maģistrantūra, konsultējoties ar katedru 
vadītājiem un pasniedzējiem; 

• Ja ir novērojama epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās ārkārtējās situācijas apstākļos konkrētā 
augstskolā vai koledžā, tā palielina attālinātā studiju procesa īpatsvaru, lai samazinātu 
epidemioloģiskos riskus. Nepieciešams organizēt studiju procesu tā, lai samazinātu studējošo un 
augstskolas personāla pārvietošanos, jo sevišķi sabiedriskā transporta izmantošanu; 

• Augstskola un koledža, jo īpaši ārkārtējās situācijas laikā, skaidro studējošiem nepieciešamību 
samazināt sociālos kontaktus arī ārpus studiju procesa, nepiedaloties publiskajos pasākumos un 
izvairoties no vietām, kur notiek cilvēku pulcēšanās; 

• Visi darbinieki, kas strādā klātienē, katru dienu ierodoties darbā rakstveidā apliecina, ka tiem nav 
infekcijas slimības pazīmju un nav bijuši kontaktā ar inficētām personām. (apliecinājumi drukātā 
veidā pieejami pie ieejas Akadēmijā).Katedru pasniedzēji veic klātienes studējošo ikdienas 
reģistrāciju un glabā šo informāciju 30 dienas (kontaktpersonas statusa noteikšanai inficēšanās 
gadījumā); 

• Darbinieki un studenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai 
veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā, ja augstskolas vai koledžas organizē šo 
kontaktpersonu skrīninga testēšanu iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā ar 
antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes studiju dienas septiņu 
kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Testēšanas izmaksas sedz testējamais, ja 
augstskolas vai koledžas kārtība neparedz citādi. Pārslimojušām personām sešu nedēļu laikā netiek 
piemērota mājas karantīna; 

• Līdz 2021. gada 15. decembrim ir pieļaujams, ka darbinieks attālināti strādā bez vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta, ja līdz 15. novembrim ir uzsākts vakcinācijas process. No 2021. gada 16. 
decembra valsts augstskolās un koledžās arī attālināti nodarbinātajiem ir jābūt ar vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu. Ja vakcinācija nav uzsākta līdz 15. novembrim un ir paredzams, ka līdz 15. 
decembrim nodarbinātais neiegūs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nodarbināto var 
atstādināt.  

 
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 


