LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
SENĀTA SĒDES PROTOKOLS
Latvijas Mākslas akadēmijas
Senāta sēde
Norise attālināti
Pieslēguma informācija: https://us06web.zoom.us/j/82581186441
Meeting ID: 825 8118 6441
2022. gada 25. februāris plkst.10:00
Protokols Nr. 10
Sēdē attālināti piedalās prof. Kristaps Zariņš, prorektors Andris Vītoliņš; prorektore Antra Priede; prof.
Andris Teikmanis, prof. Vineta Groza, prof. Normunds Brasliņš, doc. Rasma Pušpure, asoc.prof. Maija
Rozenfelde, asoc.prof. Dainis Pundurs, prof. Ojārs Spārītis; asoc.prof. Inese Sirica, prof.emeritus Eduards
Kļaviņš, doc. Dace Pāže, asoc.prof. Ilze Kundziņa; asoc.prof. Vjačeslavs Fomins; prof. Juris Petraškevičs;
piedalās studenti: Iveta Feldmane, Rebeka Anna Kalniņa
Sēdi vada Senāta priekšsēdētājs Andris Vītoliņš
Protokolē A.Gritāne

DARBA KĀRTĪBA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes projekta apstiprināšana.
LMA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšana.
Senatora prof. A.Teikmaņa iesniegums.
Izmaiņas LMA Zinātniskās padomes sastāvā.
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS POLITIKAS apstiprināšana.
Par amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai
mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanu pirms darba līguma termiņa beigām, ja ir
izteikta vēlme turpināt darbu attiecīgajā amatā arī pēc darba līguma termiņa beigām.
Par dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšanu LMA Personāldaļā.
Par LMA asociēto profesoru un profesoru novērtēšanas datuma noteikšanu Vizuālajā mākslā,
mākslā (Mūzikā, vizuālās mākslās un arhitektūrā) un radošajās industrijās.
Par LMA Profesoru padomes sastāvu asociēto profesoru un profesoru novērtēšanai Vizuālajā
mākslā (Mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā) un radošajās industrijās.
Par docētāju mākslinieciski, radošā/metodiskā/konsultatīvā darba veikšanu un novērtēšanu
2021/2022 studiju gadā. Informatīvais ziņojums par plānotajām izmaiņām Slodžu normatīvos.
LMA Šķīrējtiesas tiesnešu atlīdzības noteikšana
Dažādi jautājumi.
***
LĒMUMI
***

1. jautājums. Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes projekta apstiprināšana.
Senāta lēmums: Apstiprināt LMA Satversmes projektu.
2. jautājums. LMA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšana.
Senāta lēmums: Apstiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu.
3.jautājums. Senatora prof. A.Teikmaņa iesniegums 2022. gada 31. janvārī saņemtais iesniegums izskatīts
nākamajā Senāta sēdē.
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4. jautājums. Izmaiņas LMA Zinātniskās padomes sastāvā.
Senāta lēmums: Apstiprināt LMA prorektori zinātniskajā darbā Agitu Gritāni par LMA Zinātniskās padomes
locekli.
5. jautājums.
apstiprināšana.

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS POLITIKAS

Senāta lēmums: Apstiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas dzimumu līdztiesības politiku.
6. jautājums. Par amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas
vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanu pirms darba līguma termiņa beigām, ja ir izteikta
vēlme turpināt darbu attiecīgajā amatā arī pēc darba līguma termiņa beigām.
7. jautājums. Par dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšanu LMA Personāldaļā. Prof. N.Brasliņš aicina
noteikt dokumentu iesniegšanas termiņu – 2022. gada 28. marts plkst.16:00. Dokumentu iesniegšana
elektroniski, iesūtot uz epastu: silvija.kusnere@lma.lv ((elektroniski iesniegtie dokumenti tiek parakstīti ar
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).
8. jautājums. Par LMA asociēto profesoru un profesoru novērtēšanas datuma noteikšanu Vizuālajā
mākslā, mākslā (Mūzikā, vizuālās mākslās un arhitektūrā) un radošajās industrijās. Prof. N.Brasliņš aicina
LMA asociēto profesoru un profesoru novērtēšanu noteikt – 2022. gada 13. aprīlī.
Senāta lēmums: asociētajiem profesoriem un profesoriem, kuriem 2022. gadā beigsies ievēlēšanas termiņš un
konkurss uz konkrēto amatu nav izsludināts, n o t e i k t ciklisko novērtējumu atbilstoši Nolikumam par
akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā, kas kalpotu par pamatu darba attiecību turpināšanai:
iesniegt dokumentus 2022. gada 28. martam plkst. 16:00 LMA personāldaļā, elektroniski nosūtot uz epastu:
silvija.kusnere@lma.lvm (elektroniski iesniegtie dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu,
kas satur laika zīmogu).
NOTEIKT LMA asociēto profesoru un profesoru novērtēšanu Vizuālajā mākslā, mākslā (Mūzikā, vizuālās
mākslās un arhitektūrā) un radošajās industrijās 2022. gada 13. aprīlī.
9. jautājums. Par LMA Profesoru padomes sastāvu asociēto profesoru un profesoru novērtēšanai Vizuālajā
mākslā (Mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā) un radošajās industrijās.
Senāta lēmums: Apstiprināt LMA Profesoru padomes amatā esošo profesoru un asociēto profesoru
novērtēšanas komisijas sastāvus.
10. jautājums. Par docētāju mākslinieciski, radošā/metodiskā/konsultatīvā darba veikšanu un novērtēšanu
2021/2022 studiju gadā. Informatīvais ziņojums par plānotajām izmaiņām Slodžu normatīvos.
Senāta lēmums: LMA nodaļu vadītāji līdz 2022. gada 15. jūnijam iesniedz LMA prorektorei studiju
darbā Antrai Priedei aizpildītas un pārbaudītas savu nodaļu docētāju anketas par mākslinieciski
radošā/metodiskā/konsultatīvā darba veikšanu 2021. /2022. studiju gadā.
11. jautājums. LMA Šķīrējtiesas tiesnešu atlīdzības noteikšana
Senāta lēmums: Noteikt šķīrējtiesnešu darba samaksu par katru izskatīto lietu, par pamatu ņemot, lietas
izskatīšanai veltīto darba laiku.
12.jautājums. Dažādi jautājumi. Senāta vadītājs prof. Andris Vītoliņš ziņo, ka Latvijas Mākslas akadēmijas
gaida Kultūras ministrijas izvirzītos Padomes locekļus, lai LMA Padome varētu uzsākt darbu. Atsaucoties uz
Kultūras ministrijas informāciju, sagaidāms, ka Ministru kabineta virzītie pārstāvji tiks uzzināti 2022. gada 1.
martā.
Sēdi vadīja: LMA Senāta priekšsēdētāja vietnieks Senāta priekšsēdētājs prof. A.Vītoliņš
Sēdi protokolēja: LMA Senāta sekretāre A.Gritāne
senats@lma.lv
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