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LATVIJAS  MĀKSLAS AKADĒMIJAS  

PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.5 

   Latvijas Mākslas akadēmijas Padomes sēde  

notiek – Latvijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka blv. 13, Rīgā 

2022. gada 6. jūnijā plkst.17:30 

 

Sēdē piedalās – LMA Padomes locekļi Zane Čulkstena, Ints Dālderis, Valts Ernštreits, Dita 

Rietuma, Arnis Rītups  

 

Sēdi vada LMA Padomes priekšsēdētājs Valsts Ernštreits 

Protokolē LMA Padomes sekretāre Dārta Purvlīce 

 

Darba kārtības jautājumu izskatīšanā piedalās uzaicinātās personas: LMA prorektore 

zinātniskajā darbā Agita Gritāne  

 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

 

1. Rektora vēlēšanu nolikuma izskatīšana. Balsojums. 

2. Rektora atalgojuma noteikšana. Balsojums. 

3. Rektora vakances izsludināšanas datums. Balsojums. 

4. Padomei adresētā H. Elera iesnieguma izskatīšana un atbildes sagatavošana. 

Balsojums. 

 

1. jautājums. Rektora vēlēšanu nolikuma izskatīšana. Balsojums. 

Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits iepazīstina ar Rektora vēlēšanu nolikumu, kurā veikti 

redakcionāli labojumi un rosina diskusiju par saturiskajiem jautājumiem saistībā ar nolikumu.  

 

Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits rosina pieņemt Rektora vēlēšanu nolikumu esošajā 

redakcijā. Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits aicina LMA Padomes locekļus balsot par 

lēmumu: Pieņemt Rektora vēlēšanu nolikumu. 

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 5; “Atturas” - nav; “Pret”- nav. 

Lēmums – Pieņemt Rektora vēlēšanu nolikumu. 

 

2. jautājums. Rektora atalgojuma noteikšana. Balsojums. Skaidrojumu par rektora 

atalgojuma noteikšanu sniedz pieaicinātā persona A. Gritāne. Pēc diskusijas Padomes 

priekšsēdētājs V. Ernštreits aicina LMA Padomes locekļus balsot par lēmumu: Noteikt Rektora 

plānoto atalgojumu 5086,60 eiro (summa vārdiem: pieci tūkstoši astoņdesmit seši eiro 60 centi) 

apmērā. 

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 5; “Atturas” - nav; “Pret”- nav. 

Lēmums – Noteikt Rektora plānoto atalgojumu 5086,60 eiro (summa vārdiem: pieci 

tūkstoši astoņdesmit seši eiro 60 centi) apmērā. 

 

 

3. jautājums. Rektora vakances izsludināšanas datums. Balsojums. Diskusija par Rektora 

vakances izsludināšanas datumu Latvijas Vēstnesī un LMA mājaslapā. Padomes locekļi kopīgi 

rosina sniegt uzdevumu LMA Personāldaļai – izsludināt Rektora amata vakanci Latvijas 

Vēstnesī un Rektora amata vakanci kopā ar Rektora vēlēšanu nolikumu LMA mājaslapā ne 

vēlāk kā 2022. gada 14. jūnijā. Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits aicina LMA Padomes 

locekļus balsot par lēmumu: izsludināt Rektora amata vakanci Latvijas Vēstnesī un Rektora 



2 

amata vakanci kopā ar Rektora vēlēšanu nolikumu LMA mājaslapā ne vēlāk kā 2022. gada 14. 

jūnijā. 

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 5; “Atturas” - nav; “Pret”- nav. 

Lēmums – izsludināt Rektora amata vakanci Latvijas Vēstnesī un Rektora amata 

vakanci kopā ar Rektora vēlēšanu nolikumu LMA mājaslapā ne vēlāk kā 2022. gada 14. 

jūnijā. 

 

4. jautājums. Padomei adresētā H. Elera iesnieguma izskatīšana un atbildes 

sagatavošana. Balsojums. 

Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits iepazīstina Padomi ar tai adresēto H. Elera iesniegumu. 

Starp Padomes locekļiem noris diskusija par iesnieguma saturā minētās problēmsituācijas 

atbilstību Padomes kompetencei. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Augstskolu likuma 14.2 panta 

(1) daļu, iesniegumā aprakstītās problēmsituācijas nav LMA Padomes kompetencē, Padomes 

priekšsēdētājs V. Ernštreits aicina iesniegumu tālāk neskatīt Padomē un informēt par to 

iesnieguma iesniedzēju.  

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 5; “Atturas” - nav; “Pret”- nav. 

Lēmums – Sniegt atbildi H. Eleram uz 2022. gada 3. jūnijā nosūtīto iesniegumu, norādot, 

ka saskaņā ar Augstskolu likuma 14.2 panta (1) daļu, iesniegumā aprakstītās 

problēmsituācijas nav LMA Padomes kompetencē. 

 

Sēde tiek slēgta. 

 

Sēdi vadīja:  

LMA Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits 

 

Sēdi protokolēja: 

LMA Padomes sekretāre D. Purvlīce 

padome@lma.lv 

 


