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21.02.2003
ar grozījumiem, kas apstiprināti
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29.10.2004
ar grozījumiem, kas apstiprināti
LKA Senāta sēdē
03.02.2006.

NOLIKUMS
„Par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Kultūras akadēmijā”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Akadēmiskais personāls Latvijas Kultūras akadēmijā (turpmāk – LKA) ir:
profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki un
asistenti. Akadēmiskais personāls veic studējošo izglītošanu un zinātniskos
pētījumus, iekļaujas mākslinieciskās jaunrades procesā.
1.2.
Akadēmisko personālu akadēmiskos amatos, izņemot profesorus un asociētos
profesorus, ievēl LKA Senāts atbilstoši Nolikumam par vēlēšanām akadēmiskos
amatos LKA. LKA Satversmē atrunātajos gadījumos, balstoties uz Nolikumu par
vēlēšanām akadēmiskos amatos, akadēmisko amatu var ieņemt, noslēdzot darba
līgumu uz rektora rīkojuma pamata.
1.3.
Akadēmiskā personāla uzdevumus, tiesības un pienākumus nosaka LR
Augstskolu likums, LR Likums par zinātnisko darbību un LKA Satversme.
2. Akadēmiskie amati
2.1. Profesors ir savā darbības jomā starptautiski atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu
līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un
nodrošina augstas kvalitātes studijas savā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.
Nepieciešama ne mazāk kā trīs akadēmisko studiju gadu ilga augstskolas
pedagoģiskā darba pieredze asociētā profesora amatā.
2.1.1. Profesora amatā mākslas zinātņu nozarēs var ievēlēt personas ar doktora
grādu, kurām ir publikācijas mākslas zinātņu akadēmiskajos izdevumos,
mācību grāmatas vai mācību līdzekļi un kuru zinātniskajam un
pedagoģiskajam darbam ir publicitāte (vieslekcijas, regulāra uzstāšanās
konferencēs, līdzdalība starptautisko izdevumu redkolēģijās u. tml.).
2.1.2. Profesora amatā mākslas apakšnozarēs var ievēlēt personas ar akadēmisko
grādu attiecīgajā nozarē, kurām ir radošas darbības augsta nozīmība
nacionālajā kultūrā un mākslā, kuras piedalās starptautiskos kultūras un
mākslas pasākumos (projektos, konkursos, festivālos, publikācijas
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akadēmiskos izdevumos), kuras izstrādā un vada jaunas augstskolas
studiju programmas, kuras ir mācību grāmatu vai mācību līdzekļu autori.
Nepieciešama arī ne mazāk kā trīs akadēmisko studiju gadu ilga augstskolas
pedagoģiskā darba pieredze asociētā profesora amatā un profesionālās
darbības pieredze mākslinieciskajā jaunradē vai kultūras vadzinībās.
2.1.3. Profesoru štata vietu skaitu un sarakstu LKA nosaka LKA Senāts.
2.1.4. Profesors tiek ievēlēts uz sešu gadu periodu.
Asociētais profesors ir savā nozarē atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu līmenim
atbilstošu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un
nodrošina augstas kvalitātes studijas savā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.
Nepieciešama ne mazāk kā piecu akadēmisko studiju gadu ilga augstskolas
pedagoģiskā darba pieredze.
2.2.1. Asociētā profesora amatā mākslas zinātņu nozarēs var ievēlēt personas ar
doktora grādu, kurām ir publikācijas akadēmiskos izdevumos, mācību
grāmatas vai mācību līdzekļi, kuras piedalās valsts un starptautiskos
kultūras, mākslas un izglītības projektos.
2.2.2. Asociētā profesora amatā mākslas apakšnozarēs var ievēlēt personas ar
maģistra grādu, kurām ir radošās darbības augsta nozīmība nacionālajā
kultūtrā un mākslā, kuras piedalās valsts un starptautiskos kultūras,
mākslas un izglītības projektos un kurām ir pastāvīga profesionālās
darbības pieredze mākslinieciskajā jaunradē vai kultūras projektu vadībā.
Nepieciešama ne mazāk kā piecu akadēmisko studiju gadu ilga
augstskolas pedagoģiskā darba pieredze.
2.2.3. Asociētā profesora štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un
finansējuma iespējām nosaka LKA senāts.
2.2.4. Asociētais profesors tiek ievēlēts uz sešu gadu periodu.
Docents ir savā nozarē atzīts speciālists, kurš veic mūsdienu līmenim atbilstošu
zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas
kvalitātes studijas savā zinātnes vai mākslas apakšnozarē.
2.3.1. Docenta amatā var ievēlēt doktorus, kuriem ir mākslas zinātņu
apakšnozarei atbilstošas publikācijas akadēmiskajos izdevumos, mācību
grāmatas vai mācību līdzekļi un kuri piedalās dažādos kultūras, mākslas
un izglītības projektos. Docenta amatā mākslas apakšnozarēs var ievēlēt
arī personas ar akadēmisko grādu, kurām ir nozīmīgi sasniegumi
nacionālajā kultūra un mākslā un kurām ir pastāvīga profesionālās
darbības pieredze mākslinieciskajā jaunradē vai kultūras projektu vadībā.
2.3.2. Docenta štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma
iespējām nosaka LKA Senāts.
2.3.3. Docents tiek ievēlēts uz sešu gadu periodu.
Lektors ir savā nozarē atzīts speciālists, kurš veic atbilstošu zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina kvalitatīvas studijas
zinātnes vai mākslas apakšnozarēs.
2.4.1. Lektora amatā var ievēlēt personas, kurām ir vismaz maģistra grāds,
atbilstošas zinātniskas publikācijas vai publicēti mācību līdzekļi un kuras
piedalās dažādos kultūras, mākslas un izglītības projektos. Lektora amatā
var ievēlēt arī personas ar akadēmisko grādu, kurām ir pastāvīga
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profesionālās darbības pieredze mākslinieciskajā jaunradē vai kultūras
projektu vadība.
2.4.2. Lektora štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un LKA katedru
ieteikumam un finansējuma iespējām nosaka rektors.
2.4.3. Lektors tiek ievēlēts uz sešu gadu periodu.
Asistents ir speciālists, kurš veic zinātnisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu
un nodrošina kvalitatīvas studijas savā nozarē.
2.5.1. Asistenta amatā var ievēlēt personas ar vismaz maģistra grādu vai
personas ar akadēmisku grādu, kurām ir pastāvīga profesionālā darbība
mākslinieciskajā jaunradē vai kultūras vadībzinībās.
2.5.2. Asistenta štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai, finansējuma
iespējām un katedru ieteikumam nosaka rektors.
2.5.3. Asistents tiek ievēlēts uz sešu gadu periodu.
Vadošie pētnieki un pētnieki ir personas, kuras veic LKA uzdevumiem
atbilstošu zinātnisko darbību saskaņā ar LR Likumu par zinātnisko darbību. Par
vadošiem pētniekiem var būt personas ar doktora grādu; par pētniekiem –
personas ar doktora vai maģistra grādu.
2.6.1. Vadošo pētnieku un pētnieku štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai
un finansējuma iespējām nosaka rektors.
2.6.2. Vadošie pētnieki un pētnieki tiek ievēlēti uz sešu gadu periodu.

Akadēmiskā personāla uzdevumi.
3.1. Profesora galvenie uzdevumi ir augsti kvalificētu lekciju lasīšana; studiju
nodrošināšanu savā kursā; pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai
mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē, kas atbilst profesora štata vietas
nosaukumam; doktora līmeņa studiju un pētnieciskā darba vadīšana; mācību
grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana; piedalīšanās studiju programmu,
akadēmijas struktūrvienību darba un kvalitātes vērtēšanā; jaunu zinātnieku,
mākslinieku un speciālistu gatavošana.
3.2. Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir lekciju lasīšana, studiju nodrošināšana
savā programmā, aktīvs pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai
mākslinieciskās jaunrades nozarē, kura atbilst asociētā profesora štata vietas
nosaukumam; pētniecības darba vadīšana doktora vai maģistra grāda iegūšanai,
mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana; jaunu zinātnieku, mākslinieku
un speciālistu izglītošana un atbalstīšana.
3.3. Docenta galvenie uzdevumi ir lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana;
pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskajā jaunradē, kas atbilst
štata vietas nosaukumam.
3.4. Lektora galvenie uzdevumi ir lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana;
pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskajā jaunradē, kas atbilst
lektora štata vietas nosaukumam.
3.5. Asistenta galvenie uzdevumi ir praktisko nodarbību vadīšana, pētniecība un
mākslinieciskā jaunrade.
Akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi.
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Akadēmiskā personāla tiesības un pienākumi ir sekmēt mācību, studiju un
pētniecības darba brīvību, veicināt atklātumu LKA pārvaldē un tās lietu kārtošanā.
Akadēmiskajam personālam ir tiesības saskaņā ar LKA Satversmi noteiktā kārtībā
piedalīties LKA vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu
izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses.
Akadēmiskajam personālam ir tiesības piedalīties LKA pašpārvaldes institūciju
vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.
Akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu
atvaļinājums, ik pēc sešiem gadiem – apmaksāts sešu kalendāro mēnešu
akadēmiskais atvaļinājums zinātniskā darba veikšanai. Akadēmiskā personāla
locekļiem ir tiesības vienu reizi doktora disertācijas sagatavošanai saņemt
apmaksātu ne vairāk kā sešu mēnešu atvaļinājumu. Profesoriem, asociētiem
profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības pieprasīt
neapmaksātu atvaļinājumu līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par vieslektoriem
akadēmiskajos amatos citās augstskolās.
Akadēmiskais personāls ir atbildīgs par savu akadēmisko, pētniecisko un
mākslinieciskās jaunrades pienākumu pildīšanu.

