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Latvijas Kultūras akadēmijas

Zinātniskās un mākslinieciskās padomes
nolikums
1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk LKA) Zinātniskā un mākslinieciskā
padome (turpmāk – ZMP) ir koleģiāla LKA institūcija, kas veido LKA
zinātniskās un radošās darbības stratēģiju un vada zinātnisko pētniecību un
radošo darbību LKA. ZMP risina ar LKA Doktorantūru un akadēmiskā
personāla zinātnisko un radošo darbību saistītus jautājumus.
2. ZMP sastāvā iekļauj ne mazāk kā septiņus locekļus no LKA akadēmiskā
personāla ar doktora zinātnisko grādu vai profesorus. LKA ZMP tiek veidota ar
nolūku aptvert zinātņu un mākslas nozares, kas tiek attīstītas LKA.
3. LKA ZMP sastāvā iekļauj LKA prorektoru.
4. ZMP un tās priekšsēdētāju pēc Rektora ierosinājuma uz trim gadiem apstiprina
LKA Senāts.
5. LKA ZP sekretāru, kam ir balsstiesības, nozīmē ar LKA Rektora rīkojumu.
6. Ja kāds no locekļiem savu darbību LKA ZMP pārtrauc pirms termiņa, pēc LKA
ZMP ieteikuma ar LKA rektora rīkojumu līdz LKA ZMP pilnvaru laika beigām
tiek iecelts cits LKA ZMP loceklis.
7. LKA ZMP vai tās locekli atsauc Senāts pēc Rektora priekšlikuma.
8. ZMP uzdevumi ir:
8.1. Veikt LKA Uzņemšanas komisijas pienākumus LKA Senāta atvēlēto vietu
skaita robežās uzņemšanai LKA Doktorantūrā un izvērtēt pretendentu atbilstību
studijām LKA Doktorantūrā;
8.2. Apstiprināt LKA doktorantu promocijas darbu tēmas un zinātniskos vadītājus;
8.3. Vērtēt LKA doktorantu studiju rezultātus, kā arī to atbilstību doktorantu
iesniegtajam individuālajam darba plānam. Balstoties uz doktorantu individuālā
studiju un zinātniskā darba vērtējumiem, ieteikt doktorantus stipendijai,
pārcelšanai nākamajos kursos vai atskaitīšanai gadījumā, ja netiek pildīti
zinātniski pētnieciskā darba plāni;
8.4. Vērtēt LKA doktorantu promocijas darbu un tā daļas, kā arī noteikt doktoranta
gatavības pakāpi promocijas darba aizstāvēšanai;
8.5. Izstrādāt un/vai izvērtēt ar LKA Doktorantūru vai LKA zinātnisko un
māksliniecisko darbību saistītus nolikumus un citus reglamentējošus
dokumentus;
8.6. Sniegt priekšlikumus LKA Senātam zinātniskās un mākslinieciskās darbības
stratēģijas attīstīšanai;
8.7. Izvēlēties zinātniskās pētniecības prioritātes tuvākajam akadēmiskajam gadam
un apkopot konkrētus priekšlikumus LKA zinātniskās, metodiskās pētniecības
un radošās darbības prioritātēm.

9. LKA ZMP padomes sēdes sasauc LKA ZMP priekšsēdētājs, LKA prorektors
vai LKA rektors. LKA ZMP sēde uzskatāma par lemttiesīgu, ja tajā piedalās ne
mazāk kā 2/3 no LKA ZMP locekļiem, to skaitā LKA ZMP priekšsēdētājs.
10. LKA ZMP sēdes ir atklātas, ja LKA ZMP katrā konkrētā gadījumā nelemj
citādi.
11. LKA ZMP priekšsēdētāja prombūtnē LKA ZMP padomes sēdes vada LKA
prorektors.
12. Ja LKA ZMP nelemj citādi, LKA ZMP jautājumus izšķir, atklāti balsojot. Ja
balsu skaits ir vienāds, noteicošā ir LKA ZMP priekšsēdētāja balss.
13. LKA ZMP sēdes tiek protokolētas, sēžu protokolus apstiprina LKA ZMP
priekšsēdētājs un paraksta LKA ZMP sekretārs. Ar sēžu protokoliem tiesīgas
iepazīties visas ieinteresētās personas.
14. LKA ZMP sēdes tiek izsludinātas ne vēlāk kā desmit dienas pirms sēdes.

