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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Padomnieku konventa nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 1.punktu,
73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Augstskolu likuma 16.panta otro daļu,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Satversmes 23.punktu
1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) Padomnieku
konvents (turpmāk – Konvents) ir padomdevēja institūcija, kuras darbības mērķis
ir veicināt JVLMA attīstību atbilstoši JVLMA saistošajiem attīstības plānošanas
dokumentiem.
1.2. Konventa nolikumu apstiprina JVLMA Senāts, nosakot Konventa funkcijas,
uzdevumus, sastāvu, tā apstiprināšanu un darba organizāciju.
2. Konventa sastāvs
2.1. Konventa sastāvā ir seši līdz deviņi Konventa padomnieki, kurus pēc rektora vai
Senāta priekšlikuma ievēl Senāts, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.
Konventam izvirza tikai tādas kandidatūras, no kurām ir saņemta piekrišana dalībai
Konventā.
2.2. Konventa padomnieki var būt speciālisti dažādās darbības jomās un nozarēs (t.sk.,
mūzikas, izglītības, zinātnes, kultūras un tautsaimniecības), darba devēju vai to
apvienību pārstāvji, mūzikas jomas atzīti profesionāļi un to profesionālo
organizāciju pārstāvji, bet kuru pamatdarbs nav JVLMA.
2.3. Konventu ievēl uz trim gadiem. Senāts pēc savas vai rektora iniciatīvas ir tiesīgs
vajadzības gadījumā lemt par atsevišķu padomnieku maiņu arī Konventa vēlēšanu
starplaikos.
2.4. Konvents no sava sastāva ievēl Konventa priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku.
3. Konventa uzdevumi
3.1. Sniegt priekšlikumus, atzinumus, kā arī konsultēt JVLMA vadību JVLMA
attīstības stratēģijas ieviešanas procesam kopumā.
3.2. Veicināt JVLMA sadarbību ar vietējā un starptautiskā darba tirgus pārstāvjiem
studiju programmu kvalitātes uzlabošanai.
3.3. Veicināt JVLMA sadarbību ar citām kultūrizglītības un profesionālajām iestādēm
resursu optimālas izmantošanas jomā.
3.4. Citi uzdevumi, kas saistīti ar JVLMA attīstību.
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4. Konventa tiesības
4.1. Ierosināt jautājuma izskatīšanu JVLMA Senātā vai Satversmes sapulcē.
4.2. Pieprasīt un saņemt informāciju un ziņas no JVLMA attiecīgās struktūrvienības vai
amatpersonām ar JVLMA attīstību saistītos jautājumos.
4.3. Pieprasīt JVLMA vadībai sniegt pārskatu par JVLMA vai tās struktūrvienību vai
koleģiālo institūciju darbību plānošanas dokumentu izpildē.
5. Konventa darba organizācija
5.1. Konventa sēdes tiek sasauktas pēc tā priekšsēdētāja, vai ne mazāk kā trešdaļas
Konventa locekļu ierosinājuma.
5.2. Konventa sēdes vada Konventa priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – priekšsēdētāja
vietnieks.
5.3. Konvents ir lemttiesīgs, ja sēdē piedalās vismaz puse no ievēlētajiem
padomniekiem.
5.4. Konventa sēdes tiek protokolētas, un pieņemtie lēmumi ir atklāti. JVLMA
Rektorāta birojs nodrošina Konventa sēžu protokolēšanu, kā arī Konventa darbības
tehnisko atbalstu.
5.5. Konventa sēdes notiek ne retāk kā reizi gadā.
5.6. Konvents sniedz ieteikumus, priekšlikums, atzinumus vai viedokli, to apstiprinot ar
klātesošo padomnieku vairākuma balsīm.
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