
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 14
Latvijas Mākslas akadēmijas padomes sēde

notiek – Latvijas Māslas akadēmijā, Kalpaka blv. 13, Rīgā
2023. gada 9. janvārī, plkst. 16:30

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

Sēdi vada LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits
Sēdi protokolē LMA padomes sekretāre Dārta Purvlīce

DARBA KĀRTĪBĀ:

1) Diskusija par LMA ilgtermiņa stratēģijas izstrādi;
2) LMA kvalitātes vadītājas Olgas Antipenko prezentācija par LMA kvalitātes vadību;
3) Diskusija par LMA īpašuma attīstības plānu;
4) Diskusija par digitālo transformāciju projektu.

1. jautājums. Diskusija par LMA ilgtermiņa stratēģijas izstrādi.
Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits iepazīstina padomes locekļus ar stratēģijas struktūru,
priekšvārdu, satura melnrakstu. Padomē noris diskusija par stratēģijas izstrādes tālāko plānu.
Padome vienojas turpināt stratēģijas izstrādi.

2. jautājums. LMA kvalitātes vadītājas Olgas Antipenko prezentācija par LMA kvalitātes
vadību.
Olga Antipenko iepazīstina ar Latvijas Mākslas akadēmijas kvalitātes politiku un kvalitātes
rokasgrāmatas izstrādi. Olga Antipenko norāda, ka LMA kvalitātes politikai un LMA kvalitātes
rokasgrāmatai nepieciešama LMA ilgtermiņa stratēģijas mērķi. Padome lūdz Olgai Antipenko
sagatavot LMA vadības sistēmas pārskatu.

3. jautājums. Diskusija par LMA īpašumu attīstības plānu.
Padomē noris diskusija par LMA infrastruktūras un īpašumu attīstības plānu. Padome rosina
aicināt LMA rektorātu uz nākamo padomes sēdi saistībā ar LMA īpašumu attīstību plānu.V.
Ernštreits rosina padomi balsot par esošā infrastruktūras plāna izskatīšanu nākamajā padomes
sēdē.

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

Lēmums – Aicināt LMA rektorāta pārstāvjus uz nākamo padomes sēdi, lai iepazīstinātu
padomi ar esošo infrastruktūras pārvaldes sistēmu.



4. jautājums. Diskusija par digitālo transformāciju projektu.
Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits rosina padomē diskusiju par digitālo transformāciju
projektu. Padome izskata priekšlikumu aicināt Tomu Baumani uz nākamo padomes sēdi. V.
Ernštreits rosina padomi balsot par Toma Baumaņa piedalīšanos nākamajā padomes sēdē.

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

Lēmums – Aicināt Tomu Baumani piedalīties nākamajā padomes sēdē.

Padomes nākamā sēde plānota 2023. gada 16. janvārī, plkst. 17:00.

Sēde tiek slēgta.

Sēdi vadīja:
LMA Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits

Sēdi protokolēja:
LMA Padomes sekretāre D. Purvlīce
padome@lma.lv


