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LATVIJAS  MĀKSLAS AKADĒMIJAS  

SENĀTA SĒDES PROTOKOLA 
LĒMUMI 

   Latvijas Mākslas akadēmijas 
Senāta sēde 

Norise klātienē – LMA 16.telpa un attālināti 
Pieslēguma informācija: https://us06web.zoom.us/j/82581186441 

Meeting ID: 825 8118 6441 
2022. gada 25. janvāris plkst.14:00 

Protokols Nr. 7 
 
Sēdē klātienē piedalās prof. Kristaps Zariņš, prorektors 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,; prof. Ojārs Spārītis; doc. Dace Pāže,  
Sēdē attālināti piedalās - prof. Andris Teikmanis; asoc.prof. Maija Rozenfelde; asoc.prof.Ilze Kundziņa; 
asoc.prof. Vjačeslavs Fomins; prof. Juris Petraškevičs; piedalās studenti: Ieva Viese-Vigula; Rebeka Anna 
Kalniņa 
 
Sēdi vada Senāta priekšsēdētājs Andris Vītoliņš 
Protokolē  A.Gritāne 
 

SENĀTA LĒMUMI 
APSTIPRINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA: 

 
1. Rektora ziņojums 2021/2022 studiju gada II semestri uzsākot. 
2. Stipendiju piešķiršanas Nolikuma grozījumu izskatīšana un apstiprināšana. 
3. Katedru iesniegumu izskatīšana par lektoru un docentu vakantajām amatu vietām; vakanču izsludināšana. 
4. Katedru statusu maiņa (Tēlniecības katedras pārvirzīšana uz Vizuālās mākslas nodaļu; Tekstilmākslas 
katedras pārvirzīšana uz Vizuāli plastisko mākslas nodaļu). 
5. Ziņojums par epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Ziņo A. Priede. 
6. Dažādi jautājumi. Saņemto iesniegumu izskatīšana. 
 
Senāts vienbalsīgi apstiprina 2022. gada 25. janvāra sēdes darba kārtību un lemj par sēdes darba 
uzsākšanu.  
 

1. jautājums. Rektora Kr. Zariņa ziņojums aktualitātēm LMA pavasara studiju semestri uzsākot. Kā arī 
informācija par LR Saeimas deputāta un LMA profesora Aigara Bikšes plaši izvērsto LMA 
apmelošanas kampaņu, sniedzot regulārus  paziņojumus un pieprasījumus dažādām valsts institūcijām. 
Senāta vadītājs A.Vītoliņš atgādina, ka pēc A.Bikšes pieprasījuma īpaši sasauktā LR Saeimas Izglītības 
un kultūras komisijas sēdē, lūdzis A.Bikši publiski atvainoties par nepatiesi izplatītajiem 
apgalvojumiem. Pēc īsa brīža A.Bikše izvēlējās pamest komisijas sēdi un neatbildēja uz šo aicinājumu. 

2. jautājums. Stipendiju piešķiršanas Nolikuma grozījumu izskatīšana un apstiprināšana. 

 Senāta lēmums: Apstiprināt Nolikumu “Par Stipendiju piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijā”.  
 

3. jautājums. Katedru iesniegumu izskatīšana par lektoru un docentu vakantajām amatu vietām; vakanču 
izsludināšana. 
 

 Senāta lēmums: Izsludināt KONKURSU UZ VAKANTAJĀM  AKADĒMISKO AMATU VIETĀM:  
• 1 lektora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, tekstilmākslas apakšnozarē; 
• 1 lektora amata vietu -  audio-vizuālajā mediju mākslā, vides mākslas apakšnozarē. 
• 1 docenta amata vietu – mākslas vēsture un teorija, mākslas vēstures apakšnozarē 
• 1 docenta amata vietu - vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslas apakšnozarē. 
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4. jautājums. Katedru statusu maiņa (Tēlniecības katedras pārvirzīšana uz Vizuālās mākslas nodaļu; 
Tekstilmākslas katedras pārvirzīšana uz Vizuāli plastisko mākslas nodaļu). 

 
Senāta lēmums: Apstiprināt Tekstilmākslas katedras pievienošanu Vizuāli plastisko mākslas nodaļai un 
Tēlniecības katedras pievienošanu Vizuālās mākslas nodaļai.  
 

5. jautājums. Ziņojums par epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Ziņo A. Priede. 
 
Studiju un darba process Latvijas Mākslas akadēmijā: 

• 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. 

 
6. jautājums.  Dažādi jautājumi. Saņemto iesniegumu izskatīšana 

 
Senāta vadītājs A.Vītoliņš informē, ka visi Senāta locekļi un Senāta izveidotā LMA virzīto Padomes 
locekļu atlases komisija 2022. gada 12. janvārī ir saņēmuši LMA profesores Ingūnas Eleres iesniegumu, 
kurā iesniedzēja vēlas skaidrojumu par LMA virzīto padomes locekļu izvēles procedūru un uzzināt, 
kādēļ viņas kandidatūra netika izvirzīta.  
Senāta vadītājs A.Vītoliņš apstiprina, ka senāts sagatavos rakstisku atbildi likumā noteiktajā termiņā.   
Senāta priekšsēdētājs informē par LMA ēkas Kronvalda blv.4, pārņemšanas procesu, apsaimniekošanu, 
iespējamo telpu sadali un plānojumu.  
 
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 


