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APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Kultūras akadēmijas
Senāta sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 17
2017. gada 25. septembrī

Latvijas Kultūras akadēmijas
Nacionālās Filmu skolas
nolikums
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.

Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) Nacionālā Filmu skola

(turpmāk – NFS) ir Akadēmijas struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Akadēmijas
Satversmes 39. pantu. NFS darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Akadēmijas
Satversmi un šo Nolikumu.
1.2.

NFS mērķis ir veidot un īstenot mūsdienīgas, starptautiskiem standartiem

atbilstošas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kā
arī mūžizglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas, nodrošinot
konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu, atbilstoši Latvijas valsts kultūrpolitikas,
Latvijas audiovizuālās mākslas nozares mākslinieciski augstvērtīgas attīstības, un
auditorijas prasībām.
1.3.

NFS ir sava no Akadēmijas simbolikas atvasināta simbolika, ko apstiprina

Akadēmijas Senāts.
1.4.

NFS nosaukums citās valodās:

National Film School of the Latvian Academy of Culture (angļu),
L`ecole nationale de cinema de l’Acadèmie de la Culture de la Lettonie (franču),
Nationale Filmschule an der Lettischen Kulturakademie (vācu).

2. NFS kompetence
2.1. Izstrādāt audiovizuālās mākslas izglītības stratēģiju un sadarbībā ar
Audiovizuālās

mākslas

katedru

īstenot

mūsdienīgas,

starptautiski

konkurētspējīgas akadēmiskās un profesionālās, kā arī tālākizglītības un
profesionālās pilnveides studiju programmas audiovizuālās mākslas jomā.
2.2. Īstenot sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī audiovizuālās mākslas
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izglītības, jaunrades projektu un pētniecības jomā.
2.3. Piesaistīt finanšu līdzekļus audiovizuālās mākslas izglītības programmām.
2.4. Veidot un nodrošināt mūsdienīgu audiovizuālās mākslas izglītības
infrastruktūru un tehnisko bāzi.
2.5. Veidot un uzturēt Akadēmijas sinematēku.
2.6. Producēt jaunrades darbus studiju procesa ietvaros.
2.7. Publicēt pētījumus un metodoloģiskus materiālus audiovizuālās mākslas
jomā.
2.8. Organizēt konferences, seminārus, meistardarbnīcas u.c. pasākumus
audiovizuālās mākslas jomā.

3. NFS uzdevumi
3.1.

Nodrošināt Akadēmijas mērķiem un darbības stratēģijai, kā arī NFS mērķim

un kompetencei atbilstoša studiju procesa un ar to saistītas jaunrades un pētniecības
īstenošanu.
3.2.

Sadarbībā ar Audiovizuālās mākslas katedru veidot, īstenot un attīstīt

bakalaura un maģistra studiju programmas un apakšprogrammas audiovizuālās
mākslas jomā.
3.3.

Veidot un īstenot tālākizglītības programmas un kursus audiovizuālās

mākslas jomā.
3.4.

Iekļauties starptautiskā audiovizuālās mākslas izglītības apritē, sadarboties

ar ārvalstu, īpaši Baltijas un Ziemeļeiropas valstu augstskolām audiovizuālās
izglītības jomā.
3.5.

Kļūt par CILECT (Starptautiskā Filmu un televīzijas skolu asociācija)

institucionālo biedru un aktīvi piedalīties asociācijas darbā.
3.6.

Arhivēt studiju procesā tapušos audiovizuālos darbus.

3.7.

Nodrošināt pieejamību studiju procesā tapušajiem audiovizuālajiem

darbiem, organizēt labāko darbu publisku izplatīšanu Latvijā un ārzemēs.
3.8.

Nodrošināt studiju procesā tapušo audiovizuālo darbu līdzdalību vietējos un

starptautiskos filmu festivālos un skatēs.
3.9.

Nodrošināt piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.

3.10.

Nodrošināt informācijas pieejamību par NFS darbību un tās rezultātiem.
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4. NFS struktūra un pārvalde
4.1. NFS un tās vadītājs darbojas tiešā rektora pakļautībā.
4.2. NFS darbu vada vadītājs, kas rīkojas saskaņā ar NFS Nolikumu un citiem
normatīvajiem aktiem.
4.3. NFS vadītāju pēc rektora priekšlikuma apstiprina vai atceļ Akadēmijas
Senāts.
4.4. NFS vadītāja pienākumi ir:
NFS darbības stratēģijas izstrāde un darbību reglamentējošo

4.4.1.

dokumentu sagatavošana un to izpildes nodrošināšana;
4.4.2. NFS infrastruktūras un tehniskās bāzes pilnveides pārraudzība, studiju
vajadzībām nepieciešamo telpu apsaimniekošana, saskaņojot ar Akadēmijas
vadību;
4.4.3. NFS starptautiskās sadarbības organizēšana;
4.4.4. NFS visu līmeņu studiju programmu satura un darbības saskaņošana
atbilstoši NFS stratēģiskajiem mērķiem;
4.4.5. NFS jaunrades darbu koordinēšana atbilstoši NFS stratēģiskajiem
mērķiem;
4.4.6. NFS personāla vadība.
4.5. NFS darbību konsultē NFS padome. NFS padome ir sabiedriska
konsultatīva institūcija, kas nodrošina starpniecību starp

Akadēmijas

rektoru un Latvijas filmu mākslas nozares profesionāļiem. NFS padomē ir
Nacionālā Kino centra, Latvijas Filmu padomes, Latvijas Televīzijas,
Latvijas Kinematogrāfistu savienības un profesionālo ģilžu, Kinoproducentu
asociācijas deleģēti pārstāvji.
4.6. Padomes mērķis ir nodrošināt NFS saikni ar profesionālo vidi un filmu
nozares pārvaldības institūcijām, veicināt nacionālās filmu mākslas un
audiovizuālās jomas izglītības attīstību.
4.7. NFS padomes uzdevumi ir:
4.7.1.

vērtēt un prognozēt filmu nozares stratēģiskās vajadzības Latvijas
kultūrpolitikas kontekstā;

4.7.2.

koordinēt izglītības stratēģijas izstrādāšanu audiovizuālās mākslas
jomā;

4.7.3.

vērtēt NFS darbību un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai;
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4.7.4.

analizēt ar audiovizuālās mākslas izglītību saistītus jautājumus un
sniegt priekšlikumus to risināšanai.

5. NFS materiālie un finanšu resursi
5.1.

NFS materiāli tehnisko bāzi veido pamatlīdzekļi, mazvērtīgie līdzekļi un

cita manta, ko Akadēmija nodevusi NFS lietošanā vai ko NFS ir ieguvusi savas
darbības rezultātā, vai uz cita tiesiska pamata. NFS manta ir Akadēmijas īpašums.
5.2.

NFS darbība tiek finansēta no Akadēmijas budžeta, kā arī no pašu

ieņēmumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no radošajiem projektiem un programmām,
līgumdarbiem un ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem, no valsts vai
pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem, ārvalstu finansiālās
palīdzības un citiem līdzekļiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos un akadēmijas
noteiktajā kārtībā, ja to izlietošanas mērķis atbilst Akadēmijas mērķiem, darbības
stratēģijai un NFS darbības mērķim.
6. NFS reorganizācija un likvidācija
6.1.

Lēmumu par NFS reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Akadēmijas Senāts

pēc rektora ierosinājuma.
6.2.

NFS reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka Latvijas Republikas

normatīvie akti, Akadēmijas Satversme un Senāts.
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