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Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās  

PADOMES NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās padome (turpmāk tekstā – 

Padome) ir koleģiāla institūcija, kuras darbības mērķis ir veidot studiju virziena 

Mākslas kopīgās profesionālās doktora studiju programmas Mākslās kvalitātes 

sistēmu un nodrošināt tās uzraudzību. Padome nosaka studiju programmas stratēģisko 

attīstību un starptautiskās sadarbības principus, nodrošinot studiju programmas 

attīstību atbilstoši nozaru attīstības vajadzībām, sadarbību ar nozares pārstāvjiem un 

darba devējiem, iesakot studiju programmā iesaistīto mācībspēku tālākizglītības 

virzienus un pilnveidojot studiju programmas saturu.  

 

1.2. Padome savu darbību īsteno saskaņā ar nolikumu Profesionālās doktora studiju 

programmas Mākslās īstenošanas nolikums, kuru apstiprina visu trīs programmā 

iesaistīto augstskolu Senāti (JVLMA – īsteno apakšprogrammu Mūzika un skatuves 

māksla, LMA – īsteno apakšprogrammu Vizuālā māksla un dizains un LKA – 

Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja). 

 

2. Padomes funkcijas 

2.1. Padome: 

2.1.1. vienojas par Programmas attīstības stratēģiju; 

2.1.2. ierosina nepieciešamās Programmas dokumentācijas virzīšanu 

apstiprināšanai augstskolu Senātos; 

2.1.3. nosaka vienotas prasības attiecībā uz Programmas īstenošanu, noslēguma 

pārbaudījumiem, studijās iegūstamā grāda un profesionālās kvalifikācijas 

piešķiršanu; 

2.1.4. izskata Programmā iesaistītā mācībspēka kvalifikācijas un komplektēšanas 

jautājumus; 

2.1.5. pārrauga noslēgto līgumu izpildi; 

2.1.6. pilnveido Programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; 

3. Padomes sastāvs 

3.1. Padomes sastāvu veido 6 (seši) pārstāvji – 2 (divi) no katras augstskolas, tajā 

skaitā katras augstskolas ieceltais apakšprogrammas vadītājs. Ja nepieciešams, 

Padomes sastāvu var paplašināt, proporcionāli pieaicinot vairāk pārstāvjus. Lēmumus 

Padome pieņem, pārstāvjiem savstarpēji vienojoties; 

3.2. Padomes darbu organizē un koordinē Programmas direktors; 

3.3. Padome ievēlē sekretāru; 
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3.4. Akadēmiskā gada sākumā katras augstskolas rektors ar rīkojumu apstiprina 

augstskolu pārstāvošos padomes locekļus. 

4. Padomes darbība 

4.1. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Sēdes organizē un vada 

Programmas direktors. Ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes Padomes locekļi tiek 

iepazīstināti ar plānotās sēdes darba kārtības jautājumiem. Sēdes tiek protokolētas. 

4.2. Padomes protokolu oriģināli atrodas Programmas direktora pārraudzībā, 

apakšprogrammu vadītāji tiek nodrošināti ar to kopijām. 

4.3. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse Padomes locekļu.  

4.4. Katrs Padomes lēmums tiek pieņemts atklātā vai aizklātā balsošanā ar balsu 

vairākumu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts cits 

spēkā stāšanās termiņš.  

4.5. Atbildīgais par lēmuma izpildi ziņo Padomei par lēmuma izpildes rezultātiem, 

lēmuma neizpildes gadījumā sniedz paskaidrojumus, motivējot apstākļus.  

4.6. Padomes lēmumus var pārsūdzēt: 

- Akadēmiskajā šķīrējtiesā (pēc pārsūdzības iesniedzēja augstskolas piederības jeb 

apvienotā šķīrējtiesā, ja jautājums skar vairāku augstskolu personāla intereses)  desmit 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu ar motivētu 

lēmuma atcelšanas prasību. 

4.7. Informācija par Padomes sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama, ja Padome 

nepieņem lēmumu par ierobežotas pieejamības informāciju. 
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