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APSTIPRINĀTS 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  

Satversmes sapulces sēdē 

2007.gada 24.janvārī 

(protokols nr.1) 

 

 Ar grozījumiem, kas pieņemti 2011.gada 30.novembra  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  

Satversmes sapulces sēdē (protokols nr.2) un  

2017.gada 19.aprīļa Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  

Satversmes sapulces sēdē (protokols nr.1) 

 

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS  

REKTORA VĒLĒŠANU 

 N O L I K U M S  

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā – Akadēmija) Rektora vēlēšanu 

nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) izstrādāts saskaņā ar Saeimas 2006. gada 2. novembrī 

pieņemto likumu Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi.  

 

1. Akadēmijā par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. 

2. Kārtējās rektora vēlēšanas Akadēmijas Satversmes sapulce rīko vismaz vienu mēnesi 

pirms rektora pilnvaru izbeigšanās. Līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai Ministru 

kabinetā rektora pienākumus pilda iepriekšējais rektors. 

3. Rektoru Akadēmijas Satversmes sapulce aizklāti balsojot ievēl uz pieciem gadiem, ne 

vairāk kā divas reizes pēc kārtas, atbilstoši Akadēmijas Senāta apstiprinātajam 

Nolikumam par kārtību, kādā tiek organizētas rektora vēlēšanas. Vienas nedēļas laikā 

pēc rektora vēlēšanām Satversmes sapulces priekšsēdētājs informē Izglītības un zinātnes 

ministriju un Kultūras ministriju par rektora vēlēšanu rezultātiem.  

4. Rektora vēlēšanas publiski izsludina Akadēmijas Senāta apstiprināta rektora vēlēšanu 

rīcības komisija ne vēlāk kā divus mēnešus pirms rektora pilnvaru izbeigšanās.  

5. Akadēmijas Senāta apstiprinātajā Nolikumā par kārtību, kādā tiek organizētas rektora 

vēlēšanas atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Rektora vēlēšanu 

nolikumam iekļauj: 

5.1. rektora vēlēšanu rīcības komisijas atbildīgo personu sastāvu, kurā jābūt Satversmes 

sapulces priekšsēdētājam, Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniekam, Senāta 

priekšsēdētājam, Senāta priekšsēdētāja vietniekam, Satversmes sapulces 
sekretāram, Senāta sekretāram, Personāldaļas vadītājam. Ja rektora vēlēšanu rīcības 

komisijas loceklis vai kāds no viņa radiniekiem pretendē uz rektora amatu, viņam 

jāpārtrauc darbs šajā komisijā; 

5.2. rektora vēlēšanu rīcības komisijas darba pienākumus ar konkretizētu procedūru, 

norādot: 

5.2.1. datumu, kurā Akadēmijas Satversmes sapulce rīko rektora vēlēšanas; 

5.2.2. datumu un informācijas publiskošanas avotu, kurā izsludina kārtējās rektora 

vēlēšanas; 
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5.2.3. datumu un vietu, kurā rektora amata kandidāti iesniedz dokumentus 

vēlēšanām; 

5.2.4. datumu, kurā rektora vēlēšanu rīcības komisija izvērtē rektora amata 

kandidātu iesniegtos dokumentus;  

5.2.5. datumu, kurā rektora amata kandidāti tiek uzaicināti uz pārrunām. Uz 

pārrunām rektora amata kandidātus uzaicina tikai nepieciešamības gadījumā;  

5.2.6. datumu, kurā rektora vēlēšanu rīcības komisija nosūta uzaicinājumu vai 

atteikumu rektora amata kandidātiem dalībai vēlēšanās Satversmes sapulces 

sēdē un uzaicinājumu dalībai rektora amata kandidātu publiskajā diskusijā, 

norādot diskusijas datumu, laiku un vietu; 

5.2.7. datumus, kuros Satversmes sapulce var iepazīties ar rektora amata kandidātu 

iesniegtajiem dokumentiem; 

5.2.8. ne vēlāk kā 20 kalendārās dienas pirms vēlēšanām iesniedzamo dokumentu 

sarakstu:  

5.2.8.1. pieteikumu rektora vēlēšanām;  

5.2.8.2. akadēmijas attīstības programmu; 

5.2.8.3. CV, kurā jāatspoguļo ziņas par kandidāta profesionālo un akadēmisko 

karjeru, darba pieredzi mūzikas nozarē un vadības darbā, svešvalodu 

pārvaldīšanu un citas prasmes, kas kandidāta ieskatā  var būt noderīgas 

augstskolas rektora darbā; 

5.2.8.4. dokumentu, kas apliecina rektora amata kandidāta ievēlēšanu 

akadēmiskajā amatā un/ vai doktora zinātniskā grāda apliecinošu 

dokumentu. 

5.2.9. prasības rektora amata kandidātam, atbilstoši Nolikuma 1.punktam;. 

5.2.10. datumu, laiku un vietu, kur notiks rektora amata kandidātu publiskā diskusija. 

Publiskā diskusija organizējama ne vēlāk kā 5 kalendārās dienas pirms 

vēlēšanām, un tajā ir tiesīgs piedalīties ikviens interesents. Publiskajā diskusijā 

ir tiesības piedalīties visiem uzaicinātajiem rektora amata kandidātiem, kuri 

rektora vēlēšanu rīcības komisijas organizētajā kārtībā publiski pauž redzējumu 

par akadēmijas attīstības virzieniem un rīcības plānu un atbild uz uzdotajiem 

jautājumiem. 

5.3. Rektora vēlēšanu rīcības komisijas pienākumi ir: 

5.3.1. sagatavot ziņojumu un komisijas pilnvarotai personai sniegt informāciju 

Satversmes sapulces sēdē par rektora amata kandidātu iesniegto dokumentu 

atbilstību;  

5.3.2. sagatavot rektora amata kandidātu vēlēšanām iesniegtos dokumentus un 

vēlēšanu biļetenus aizklātai balsošanai un iesniegt tos Satversmes sapulces 

priekšsēdētājam vismaz divas dienas pirms izziņotās Satversmes sapulces sēdes; 

5.3.3. izsludināt publiski rektora amata kandidātu sarakstu Akadēmijā ne vēlāk kā 

10 kalendārās dienas pirms vēlēšanām. 

6. Satversmes sapulces sēdē piedalās visi uzaicinātie rektora amata kandidāti, kuri 

Satversmes sapulcei personiski ziņo par savu CV un Akadēmijas attīstības programmu.  
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7. Ja rektora amata kandidāts neierodas uz vēlēšanām, Satversmes sapulce izslēdz to no 

kandidātu saraksta. 

8. Satversmes sapulce ar lēmumu nosaka vēlēšanu procedūru un apstiprina vēlēšanu 

rezultātus. 

9. Rektora vēlēšanām Satversmes sapulce sēdes laikā atklātā balsošanā ievēl balsu 

skaitīšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā, komisijas sastāvā nedrīkst būt rektora amata 

kandidāti. 

10. Kandidāta ievēlēšanai nepieciešamas 50% plus viena balss no pilna Satversmes sapulces 

sastāva (t.i. vismaz 21 balss).  

11. Ja neviens no kandidātiem aizklātā balsošanā negūst nepieciešamo balso skaitu, rīko 

atkārtotu balsošanu par diviem visvairāk balsu ieguvušajiem kandidātiem vai visiem 

kandidātiem, ja tie pirmajā kārtā ir ieguvuši vienādu balsu skai tu.  

12. Ja arī atkārtotā balsošanā neviens kandidāts negūst nepieciešamo balsu skaitu , tad vienas 

nedēļas laikā pēc rektora vēlēšanām Satversmes sapulces priekšsēdētājs informē  Kultūras 

ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju par rektora vēlēšanu rezultātiem.  

13. Ja Satversmes sapulce neievēl rektoru vai, ja Satversmes sapulces ievēlēto rektoru 

neapstiprina Ministru kabinets, tad rektora vēlēšanu rīcības komisija divu mēnešu laikā 

saskaņā ar Senāta apstiprināto Nolikumu par kārtību, kādā tiek organizētas rektora 

vēlēšanas atkārtoti organizē rektora vēlēšanas, mainot nolikumā iestrādāto procedūru 

datumus. 

14. Līdz atkārtotajās vēlēšanās ievēlēta rektora apstiprināšanai rektora pienākumus pilda 

Kultūras ministrijas izvirzītais un Ministru kabineta ieceltais Akadēmijas rektora vietas 

izpildītājs. 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs                                              V.Bernhofs 

 

 

 

 


