APSTIPRINĀTS
ar LKA Senāta sēdes Nr. 5
lēmumu Nr. 1
2015. gada 11. maijā

Latvijas Kultūras akadēmijas
Mākslas zinātņu un mākslas nozaru profesoru padomes nolikums
1. Vispārīgie nosacījumi.
1.1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk tekstā – Akadēmija) Mākslas zinātņu un
mākslas nozaru profesoru padome (turpmāk: Padome) izveidota un darbojas
saskaņā ar LR Augstskolu likumu.
2. Padomes sastāvs.
2.1. Padomi vada priekšsēdētājs, kuru no Akadēmijā ievēlētajiem profesoriem pēc
Akadēmijas rektora ieteikuma apstiprina Akadēmijas Senāts.
2.2. Padomes sastāvu kārtējām Akadēmijas profesoru un asociēto profesoru
vēlēšanām pēc Padomes priekšsēdētāja priekšlikuma ik reizi apstiprina Senāts.
2.3. Padomes sastāvā ir ne mazāk kā pieci atbilstoši Augstskolu likumam
noteikumiem ievēlēti Akadēmijas profesori un trīs citu augstskolu mākslas zinātņu
un mākslas nozaru profesori vai profesionālo apvienību pārstāvji, kuru darbības
virziens atbilst attiecīgā amata ievirzei, bet kuri nestrādā Akadēmijā.
2.4. Ārvalstu profesori, kuri ir Akadēmijas Padomes sastāvā, tās darbā var piedalīties
neklātienē, iepazīstoties ar dokumentiem un rakstveidā paziņojot savu viedokli par
visiem pretendentiem, kā arī par to, par kuru pretendentu viņi balso.
3. Padomes funkcijas.
3.1. Padome izvērtē un ievēlē Akadēmijas profesorus un asociētos profesorus
atbilstoši Augstskolu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 391 noteiktajai
kārtībai.
3.2. Pirms vēlēšanām Padome organizē neatkarīgu starptautisku ekspertīzi katram
profesora un asociētā profesora amata pretendentam.
3.3.

Amata

pretendentu

zinātnisko

un

pedagoģisko

kvalifikāciju,

kā

arī

organizatorisko kompetenci Padome vērtē, ņemot vērā Ministru kabineta
noteikumos Nr. 391 noteiktos kritērijus, kā arī Akadēmijas Senāta noteiktās
prasības konkrētajam amatam.
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3.4. Profesora amata pretendenta darbības atbilstību vērtē vismaz pēc trijiem Ministru
kabineta noteikumos Nr. 391 noteiktajiem kritērijiem, asociētā profesora amata
pretendenta darbības atbilstību – vismaz pēc diviem kritērijiem.
3.5. Profesora amata pretendenta darbības atbilstību vērtē vismaz pēc pieciem
Ministru kabineta noteikumos Nr. 391 noteiktajiem kritērijiem, asociētā profesora
amata pretendenta darbības atbilstību – vismaz pēc četriem kritērijiem, asociētā
profesora amata pretendenta profesionālo studiju programmās darbības atbilstību –
vismaz pēc diviem kritērijiem.
3.6. Profesora amata pretendenta darbības atbilstību vērtē vismaz pēc trijiem Ministru
kabineta noteikumos Nr. 391 noteiktajiem kritērijiem, asociētā profesora amata
pretendenta un asociētā profesora amata pretendenta profesionālo studiju
programmās darbības atbilstību – vismaz pēc viena kritērija.
4. Padomes darba kārtība.
4.1. Padomes priekšsēdētājs nosaka Padomes sēdes laiku, iepriekš saskaņojot ar
Padomes locekļiem un Akadēmijas Personāla daļu.
4.2. Akadēmijas Personāla daļa izsūta rakstisku uzaicinājumu uz pārrunām visiem
profesora un asociētā profesora amata pretendentiem, norādot Padomes sēdes laiku
un vietu.
4.3. Padomes locekļi parakstās par dalību Padomes sēdē. Profesoru padome ir
lemttiesīga, ja tajā piedalās 75% no padomes locekļu skaita.
4.4. Padomes sēdes vada priekšsēdētājs. Sēdes gaita tiek protokolēta.
4.5. Padomes sēdes protokolu, kā arī citu nepieciešamo Padomes sēdes un amata
vēlēšanu dokumentāciju gatavo Akadēmijas Personāla daļa.
4.6. Padome iepazīstas ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un neatkarīgo
ekspertu rakstiskajiem vērtējumiem.
4.7. Padomes locekļi veic pārrunas ar visiem amata pretendentiem, uzklausot amata
pretendentu ziņojumus, un nepieciešamības gadījumā uzdodot jautājumus.
4.8. Padomes locekļi aizpilda amata pretendentu vērtējumu lapas un iesniedz Padomes
priekšsēdētājam.
4.9. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta darbības atbilstību Ministru
kabineta noteikumos Nr. 391 minētajiem attiecīgajiem kritērijiem katrs Padomes
loceklis vērtē ar vienu no šādiem vērtējumiem: „izcili”, „ļoti labi”, „apmierinoši”
vai „neapmierinoši”.
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4.10. Vērtējumu un vērtējuma īsu pamatojumu ieraksta protokolā.
4.11. Pamatojoties uz protokolā ierakstītajiem individuālajiem vērtējumiem, Padome
pieņem kopīgo vērtējumu par profesora vai asociētā profesora amata pretendenta
zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju.
4.12. Ja Padome pieņēmusi lēmumu, ka profesora vai asociētā profesora amata
pretendenta zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija nav atbilstoša amata prasībām,
tad pretendenta kandidatūra uz turpmāko balsojumu netiek virzīta.
4.13. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un pēc pārrunām ar visiem amata
pretendentiem Padome balsojot pieņem lēmumu.
4.14. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot.
4.15. Balsošanas procedūra var būt aizklāta, ja to pieprasa divas trešdaļas klātesošo
Padomes locekļu.
4.15.1. Aizklātas balsošanas gadījumā Padome ievēlē balsu skaitīšanas komisiju trīs
cilvēku sastāvā. Komisija no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un sekretāru.
4.15.2. Balsu skaitīšanas komisijas sekretārs izsniedz noteiktas formas aizklātai
balsošanai paredzētos vēlēšanu biļetenus padomes locekļiem, kuri parakstās
reģistrācijas lapā par to saņemšanu.
4.15.3. Balsu skaitīšanas komisija saskaita vēlēšanu biļetenus un tajos izdarītās
atzīmes, fiksējot katra amata pretendenta vēlēšanu rezultātus balsu skaitīšanas
komisijas protokolā.
4.16. Profesora vai asociētā profesora amata vietā tiek ievēlēts tas amata pretendents,
kuram ir lielākais pozitīvo balsojumu skaits, bet ne mazāks par 50% + 1 balss no
klātesošo Padomes locekļu skaita.
4.17. Ja divi viena amata pretendenti saņem vienādu pozitīvo balsojumu skaitu, tad
izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
4.18. Padomes lēmumu par ievēlēšanu profesora vai asociētā profesora amatā
Padomes priekšsēdētājs trīs darba dienu laikā iesniedz Rektoram apstiprināšanai.
Kopā ar lēmumu tiek iesniegts Padomes debašu protokols un pilnīgs pretendentu
saraksts, kurā ietverts padomes vērtējums un pretendentu raksturojums. Ja
balsošana notikusi par mazāk nekā trim pretendentiem, Padome sagatavo īpašu
pamatojumu kandidāta ievēlēšanai.
4.19. Akadēmijas rektora apstiprināto Padomes lēmumu Akadēmijas Personāla daļa
izsūta amata pretendentiem 10 darba dienu laikā pēc Padomes sēdes.
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4.20. Padomes pieņemto lēmumu personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā,
var apstrīdēt Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu
augstskolas

rektoram.

Rektora

pieņemto

lēmumu

var

pārsūdzēt

tiesā

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
4.21. Padomes pieņemto lēmumu augstskolas personāls var apstrīdēt Augstskolu
likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Akadēmijas šķīrējtiesai.
Akadēmijas šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

4

