JVLMA Studējošo pašpārvaldes vēlēšanas!
2021. gada 20. septembrī
Tiek izsludinātas JVLMA Studējošo pašpārvaldes vēlēšanas, kuras noslēgsies 2021. gada 20.
oktobrī, plkst. 14.10 JVLMA attālināti, Zoom platformā.
Kārtējās vēlēšanas tiek izsludinātas uz piecām vakantām Pašpārvaldes locekļu amata
vietām (uz laiku no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim).
Pašpārvaldes locekļu amatu pretendentiem līdz 2021. gada 3. oktobrim ir jāiesniedz
rakstveidā noformēts pieteikums elektroniski, sūtot to uz e-pasta adresi
pasparvalde@jvlma.lv, norādot vismaz šādu informāciju:
1.1. Studenta/-es vārds, uzvārds, e-pasts;
1.2. studiju programma un semestris, kurā studē;
1.3. studenta motivāciju darbam studējošo Pašpārvaldē (uzskaitīt būtiskākos jautājumus,
kam plāno pievērsties, ja tiks ievēlēts/-a).
Pieteikumā jāiekļauj apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies ar JVLMA
iekšējo dokumentu “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvaldes
nolikums” un piekrīt, ka par viņu pieteikumā norādītā informācija ir pieejama ikvienam
JVLMA studējošajam, kā arī, piekrīt tam, ka viņa vārds un uzvārds tiek ievietots un
publiskots JVLMA studējošo pašpārvaldes locekļu pretendentu sarakstā (JVLMA mājaslapā,
informācijas vitrīnā, sociālajos tīklos u.c. informācijas izvietošanas kanālos).
Kā arī, pieteikumā jāiekļauj apliecinājums par to, ka students ir informēts par viņa
tiesībām laikā no 7. oktobra līdz 13. oktobrim organizēt vēlēšanu kampaņu, tādējādi
izmantojot tiesības aizstāvēt savu kandidatūru.
Vēlēšanu norises kārtība:
20. septembris – 3. oktobris – kandidāti iesniedz pieteikumus;
Ne vēlāk kā 6. oktobrī – JVLMA Studējošo
(https://www.facebook.com/JVLMAstudentupasparvalde/)
saraksts un kandidātu vizītkartes;

pašpārvaldes Facebook lapā
tiek publiskots pretendentu

7. oktobris – 13. oktobris pretendentiem ir tiesības organizēt savu vēlēšanu kampaņu;
14. oktobris – 19. oktobris – attālināta balsošana (tiks organizēta attālināti – izmantojot
Google veidlapas, autorizējoties tikai ar akadēmijas e-pastu un nodrošinot, ka katrs
studējošais var nobalsot tikai vienu reizi)

20. oktobrī – sēde attālināti, Zoom platformā (saite uz kopsapulci tiks izsūtīta kopā ar
pretendentu sarakstu 7. oktobrī), kurā ar atklātu balsojumu jāapstiprina slēgtā balsojuma
rezultāti.
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