
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS 

PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 18 

   Latvijas Mākslas akadēmijas padomes sēde  

notiek – klātienē Latvijas mākslas akadēmijā un Zoom platformā 

2023. gada 27. februārī 
 

 

Sēdē piedalās: 
LMA Padomes locekļi Zane Čulkstena, Dita Rietuma, Valts Ernštreits, Arnis Rītups, Ints Dālderis 

 

Sēdi vada LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits 

Sēdi protokolē LMA padomes sekretāre Dārta Purvlīce 
 

DARBA KĀRTĪBĀ:  

 

1) Atbildes sagatavošana uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gada 30. janvāra vēstuli; 

2) Diskusija par LMA ilgtermiņa stratēģijas izstrādi; 

3) Diskusija par 2023. gada 27. februāra (plkst. 18:00) kultūras augstskolu padomju plānoto 

tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri; 

4) Diskusija par LMA infrastruktūras attīstības plānu.    

1. jautājums. Atbildes sagatavošana uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gada 30. 

janvāra vēstuli. 

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits iepazīstina padomi ar sagatavoto atbildes vēstuli Izglītības 

un zinātnes ministrijai uz 2023. gada 30.janvāra vēstuli par Latvijas Mākslas akadēmijas iekšējās 

kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības uzraudzību. Padome izskata atbildes vēstuli. Valts 

Ernštreits rosina padomi lemt par sagatavotās atbildes vēstules nosūtīšanu Izglītības un zinātnes 

ministrijai. 

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

Lēmums – Nosūtīt sagatavoto atbildes vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.  

 

2. jautājums. Diskusija par LMA ilgtermiņa stratēģijas izstrādi. 

Padomē noris diskusija par stratēģijas izstrādes tālāko plānu. Padome vienojas turpināt stratēģijas 

izstrādi veidojot darba grupas. 

 

3. jautājums. Diskusija par 2023. gada 27. februāra (plkst. 18:00) kultūras augstskolu 

padomju plānoto tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri. 



 

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits iepazīstina padomi ar kultūras augstskolu tikšanās 

mērķiem, uzdevumiem un plānu. Diskusijas laikā tiek pārrunāti jautājumi, kas jāiekļauj sarunā ar 

IZM ministri.  

 

 

4. jautājums. Diskusija par LMA infrastruktūras attīstības plānu. 

 

Padomē noris diskusija par LMA infrastruktūras un īpašumu attīstības plānu. V. Ernštreits rosina 

padomi balsot par LMA infrastruktūras un īpašumu attīstības plāna izskatīšanu nākamajā padomes 

sēdē kopā ar LMA rektorāta pārstāvjiem. 

 

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

 

Lēmums – Aicināt LMA rektorāta pārstāvjus uz nākamo padomes sēdi, lai kopīgi izskatītu 

LMA infrastruktūras un īpašumu attīstības plānu. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta. 

Sēdi vadīja:  

LMA Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits 

 

Sēdi protokolēja: 

LMA Padomes sekretāre D. Purvlīce 

padome@lma.lv 


