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Apstiprināts 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Senāta sēdē 2021. gada 26. maijā, protokols Nr. 5 
 

Nolikums par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas goda docētāja nosaukuma 
piešķiršanas kārtību 

Izdots saskaņā ar  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes 70.punktu  

 

1. Nolikums par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas goda docētāja nosaukuma 
piešķiršanas kārtību (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA) var piešķirt personai goda nosaukumu “JVLMA 
goda docētājs”. 

2.  “JVLMA goda docētājs” ir personai piešķirts goda nosaukums, kas simbolizē JVLMA 
īpašu cieņu pret šīs personas darba sniegumu JVLMA. Goda nosaukums nav lietojams 
amata nosaukuma vietā, kā arī tas nepiešķir personai akadēmiskā personāla statusu. 

3. Goda nosaukumu “JVLMA goda docētājs” var piešķirt personai, kura ar savu 
mākslinieciski radošo, zinātnisko, pedagoģisko vai ar zinātnisko, pedagoģisko vai 
mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu ir sniegusi ilgstošu un / vai 
būtisku ieguldījumu mūzikas augstākās izglītības nodrošināšanā JVLMA. 

4. Goda nosaukums nav piešķirams personai, kura pēdējo piecu gadu laikā JVLMA ir 
disciplināri sodīta. 

5. Goda nosaukumu “JVLMA goda docētājs” piešķir JVLMA Senāts pēc katedras, Rektorāta 
vai JVLMA Studējošo pašpārvaldes ierosinājuma. Goda nosaukumu var ierosināt, ja par 
tā piešķiršanu ir nobalsojuši vismaz 75% no attiecīgās struktūrvienības personāla 
darbiniekiem. 

6. Lai ierosinātu goda nosaukuma “JVLMA goda docētājs” piešķiršanu, katedras, Rektorāta 
vai JVLMA Studējošo pašpārvaldes vadītājs Senāta priekšsēdētājam iesniedz: 

6.1. Iesniegumu ar ierosinājumu personai piešķirt “JVLMA goda docētājs” goda 
nosaukumu; 

6.2. katedras, Rektorāta vai JVLMA Studējošo pašpārvaldes sēdes protokola izrakstu, 
kurā atspoguļots: 

6.2.1. pamatojums ar izvērstu personas ilgstošā vai būtiskā ieguldījuma novērtējumu 
attiecībā uz tās mākslinieciski radošo, zinātnisko, pedagoģisko vai ar zinātnisko, 
pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu; 

6.2.2. lēmums par personas virzīšanu JVLMA Senātam “JVLMA goda docētājs” goda 
nosaukuma piešķiršanai. 

7. Goda nosaukumu “JVLMA goda docētājs” piešķir JVLMA Senāts, atklāti balsojot.  

8. Lēmums par goda nosaukuma “JVLMA goda docētājs” piešķiršanu stājas spēkā ar 
lēmuma pieņemšanas brīdi. 
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9. Senāta sekretārs trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par goda nosaukuma 
“JVLMA goda docētājs” piešķiršanu, sagatavo JVLMA Senāta lēmuma izrakstu un ar to 
iepazīstina: 

9.1. personu, kurai piešķirts goda nosaukums “JVLMA goda docētājs”; 

9.2. katedras vadītāju, kurš iesniedzis iesniegumu; 

9.3. JVLMA Personāldaļu. 

10. Ar personu, kurai piešķirts nosaukums “JVLMA goda docētāja” nosaukums, JVLMA var 
slēgt līgumu, savstarpēji vienojoties par abu pušu tiesībām un pienākumiem. Goda 
nosaukums pats par sevi nerada personai jebkādas priekšrocības attiecībā pret citiem 
JVLMA darbiniekiem, izņemot, ja to nosaka kāds cits JVLMA iekšējais normatīvais akts. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                  profesors Normunds Vīksne 

 


