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JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS SATVERSME 

Preambula 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas sākotne ir saistīta ar 1919. gada 20. 
augustā dibināto un 1920. gada 11. janvārī oficiāli atklāto Latvijas Konservatoriju. Latvijas 
Konservatorija dibināta ar Ministru kabineta lēmumu, ieceļot par Konservatorijas direktoru 
profesoru Jāzepu Vītolu. 

Latvijas Konservatorijas pirmā Satversme tika apstiprināta Saeimā 1923. gada 12. 
novembrī. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 18. jūnija lēmumu 
"Par Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" augstskolas nosaukums ir 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Satversmes grozījumus saskaņā ar Augstskolu 
likumu pieņēmusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 1996. gada 
11. decembrī, Satversme apstiprināta Latvijas Republikas Ministru kabinetā 1998. gada 26. 
maijā ar rīkojumu Nr. 273. 

Satversmes grozījumus saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem pieņēmusi Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 2001. gada 4. maijā, Satversmes 
grozījumi apstiprināti Latvijas Republikas Ministru kabinetā 2001. gada 14. septembrī ar 
rīkojumu Nr. 446. 

2006. gada 10. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 
pieņēmusi jaunu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi. 

Satversmes grozījumus saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem pieņēmusi Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 2011. gada 30. novembrī, 2012. gada 
9. maijā.  

Pamatojoties uz 2021. gada 8. jūnija likumu “Grozījumi Augstskolu likumā” un 
Augstskolu likuma pārejas noteikumu 67. punktu, ar 2022. gada 1. jūniju spēku zaudē likums 
"Par Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Satversmi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2006, 24. nr.). 

2022. gada 30. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāts ir 
apstiprinājis jaunas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes projektu, kuru ir 
apstiprinājusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Padome 2022. gada 9. maija sēdē 
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulce 2022. gada 25. maija 
sēdē. 

 

I Vispārīgie jautājumi 



1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk — Akadēmija) ir valsts dibināta 
augstākās izglītības, zinātnes un kultūras institūcija. 

2. Akadēmijas pilnais nosaukums ir “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija”. Akadēmijas 
saīsinātais nosaukums ir “JVLMA”. Tās nosaukums citās valodās: 

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (angļu valodā); 

Jāzeps Vītols Musikakademie Lettlands (vācu valodā); 

Académie de musique J.Vītols de Lettonie (franču valodā); 

Латвийская академия музыки имени Язепа Витола (krievu valodā). 

3. Akadēmijas juridiskā adrese ir: Krišjāņa Barona iela Nr.1, Rīga, LV 1050, Latvija. 

4. Akadēmijai ir atvasinātas publiskas personas juridiskais statuss un tā ir Kultūras ministrijas 
pārraudzībā. 

5. Akadēmijai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā valsts ģerboņa attēlu, sava 
atribūtika: karogs un emblēma.  

 

II Akadēmijas misija, mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi 

6. Akadēmija ir mākslu un kultūras universitāte, kuras stratēģiskā specializācija ir šādā 
zinātnes jomā - humanitārās un mākslas zinātnes (izglītības tematiskā joma – mākslas)1. 

7. Akadēmijas misija ir starptautiski atzītas augstākās izglītības mūzikas un skatuves 
mākslas, mākslu nozares izglītības un zinātnes jomās nodrošināšana  un Latvijas 
nacionālās mūzikas kultūras tradīciju saglabāšana un to attīstība. Akadēmija, īstenojot 
savu misiju, veicina izcilības sasniegšanu mākslinieciskajā jaunradē, attīsta talantu un 
radošās spējas, sniedzot ieguldījumu profesionālās mākslas, kultūras un zinātnes 
attīstībā, tādējādi nodrošinot darba tirgu un kultūras nozari ar kompetentiem, 
mākslinieciski radošiem un starptautiski konkurētspējīgiem speciālistiem. 

8. Akadēmijas galvenie pamatvirzieni ir mūzikā un skatuves mākslās, kā arī mākslu 
pedagoģijā.  

9. Akadēmijas mērķi, atbilstoši tās dibinātāja noteiktai stratēģiskajai specializācijai, ir šādi: 

9.1. attīstīt akadēmiskās un profesionālās studijas, mūžizglītības programmas, 
māksliniecisko jaunradi, zinātnisko un pētniecisko darbību humanitārajās zinātnēs un 
mākslā, kā arī radošajās industrijās; 

9.2. attīstīt pētniecībā balstītu studiju un mākslinieciskās jaunrades procesu, nodrošinot 
dalību nacionāla un starptautiska mēroga mākslinieciskās jaunrades konkursos un 
citos mākslinieciskās jaunrades projektos; 

9.3. veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus, nodrošinot jaunu zināšanu radīšanu 
Akadēmijas īstenotajos studiju virzienos, tehnoloģiskās un netehnoloģiskās 
inovācijas, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes un mākslinieciskās jaunrades attīstību 
un konkurētspēju nacionālā un starptautiskā līmenī; 

                                                           
1 Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 73.punktu Ministru kabinetam līdz 2022. gada 30. aprīlim bija jānosaka 

augstskolu sākotnējā stratēģiskā specializācija, kas iekļaujama augstskolas satversmē. Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 
449 “Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju” 2022. gada 21. jūnijā. Ievērojot Satversmes sapulces 2022. gada 25. maijā 
(protokols Nr.1) ietverto pilnvarojumu, kā arī Senāta kompetenci izstrādāt Satversmes vai tās grozījumu projektu, saskaņā ar 
Senāta 2022. gada 31. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8), ir precizēts Satversmes 6.punkts. 

 

 



9.4. sagatavot valstij un tautsaimniecībai nepieciešamos cilvēkresursus mūzikas, 
skatuves mākslas un dejas jomās; 

9.5. sagatavot valstij un tautsaimniecībai nepieciešamos cilvēkresursus mākslu 
pedagoģijā pirmskolas, pamatskolas, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 
izglītības iestādēm, kā arī interešu izglītībai vizuālās mākslas, mūzikas, skatuves 
mākslas, teātra, dejas, audiovizuālās mākslas, kultūras mantojuma, kultūras un 
radošo industriju jomās; 

9.6. attīstīt studiju, pētniecības un radošās aktivitātes, kas ļauj saglabāt, attīstīt un 
popularizēt nacionālās kultūras vērtības, tradīcijas un kultūras mantojumu, 
māksliniecisko izpausmju un kultūras daudzveidību, kā arī starpkultūru komunikāciju; 

9.7. sadarboties ar kultūras un radošajām industrijām, veicinot izaugsmi šajos un citos 
tautsaimniecības sektoros un veidojot starpdisciplināru sadarbību; 

9.8. orientējoties uz izcilību savā darbības jomā gan pētniecības, gan studiju procesā 
nodrošināt Akadēmijas sekmīgu integrāciju starptautiskajā mākslu un kultūras 
universitāšu un zinātnisko institūciju ekosistēmā. 

10. Akadēmijas pamatuzdevumi, atbilstoši dibinātāja noteiktajai stratēģiskajai specializācijai, 
ir šādi: 

10.1. īstenot augstākās izglītības studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, 
mākslu pedagoģijā, kā arī nodarboties ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko 
jaunradi; 

10.2. nodrošināt augstas kvalitātes inovāciju, radošuma, starptautiska līmeņa 
mākslinieciskās jaunrades un pētniecību attīstošu augstākās izglītības vidi, kurā ir 
iespējas iegūt akadēmisko un profesionālo izglītību, akadēmiskos, profesionālos un 
zinātniskos grādus, profesionālo kvalifikāciju;  

10.3. izstrādāt un attīstīt studiju programmas, kuras atbilst Akadēmijas stratēģiskajai 
specializācijai, izraudzīties akadēmisko personālu, iekārtot studiju, mākslinieciskās 
jaunrades un pētniecības procesa nodrošināšanai atbilstoši aprīkotas telpas, 
bibliotēku un citas atbalsta struktūrvienības;  

10.4. nodrošināt tādu studiju programmu īstenošanas kvalitātes kultūru, studiju 
rezultātu vērtēšanas kritēriju caurredzamību un savstarpēju uzticēšanos, lai piešķirtos 
grādus un nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo kvalifikāciju, kā arī studiju 
programmu daļu apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un ārvalstu augstskolās un 
darba vidē; 

10.5. īstenot studiju, praktiskās un zinātniskās darbības vienotību; 

10.6. veicināt tālākizglītību un piedalīties tālākas izglītības pasākumos;  

10.7. sadarboties ar citām augstskolām, kā arī ar kultūras, zinātniskās pētniecības 
un izglītības iestādēm. Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņu starp 
Latvijas un ārvalstu augstskolām; 

10.8. organizēt savu darbu sabiedrības interesēs, kā arī informēt sabiedrību par savu 
darbību, par studiju, mākslinieciskās jaunrades un zinātnisko pētījumu virzieniem un 
iespējām, veicinot studiju, mākslinieciskās jaunrades un pētniecības darbu izvēli 
atbilstoši indivīda interesēm un spējām. Piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un 
profesionālās atziņas, mākslinieciskās darbības un pētījumu rezultātus; 

10.9. rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu un nodrošināt viņiem iespēju 
iekļauties pasaules akadēmiskajos, pētnieciskajos procesos; 

10.10. garantēt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību; 

10.11. īstenot savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. 



 

III Akadēmijas autonomija un akadēmiskā brīvība 

11. Akadēmija ir autonoma augstskola ar pašpārvaldes tiesībām.  

12. Akadēmijai ir tiesības patstāvīgi izstrādāt un pieņemt Akadēmijas Satversmi, izstrādāt un 
pieņemt Akadēmijas attīstības stratēģiju, noteikt zinātniskās un mākslinieciski radošās 
darbības pamatvirzienus, veidot personālsastāvu, izstrādāt un pieņemt Akadēmijas 
ikgadējo budžetu, noteikt studiju programmu saturu un formas, organizatorisko un 
pārvaldes struktūru, rīkoties ar savu mantu un finanšu resursiem, lai sasniegtu attīstības 
stratēģijā noteiktos mērķus, veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar Akadēmijas 
dibinātāja un Augstskolu likumā noteiktajiem principiem un uzdevumiem, atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13. Akadēmijas administrācija garantē un respektē, savukārt Akadēmijas personāls veicina 
un nodrošina studējošo un akadēmiskā personāla tiesības uz akadēmisko brīvību – 
studiju, pētniecības darba un mākslinieciskās jaunrades brīvību, ja šī brīvība nav pretrunā 
ar citu personu tiesībām, augstskolas satversmi un normatīvajiem aktiem.  

13.1. Studiju brīvība izpaužas studējošo tiesībās: 

13.1.1. izvēlēties augstskolu, studiju programmu – jebkurai personai, kura kvalificējas 
uzņemšanas prasībām, ir tiesības iegūt izglītību Akadēmijas īstenotajās studiju 
programmās; 

13.1.2. studiju laikā mainīt studiju programmu, izvēloties to citā augstskolā, fakultātē 
(nodaļā, institūtā) – jebkurai personai ir tiesības pārtraukt studijas Akadēmijā, un 
jebkurai personai, kura to vēlas un atbilst attiecīgās studiju programmas 
uzņemšanas prasībām, ir tiesības studiju laikā Akadēmijas noteiktajā kārtībā 
mainīt studiju programmu; 

13.1.3. klausīties lekcijas citās augstskolās Akadēmijas noteiktajā kārtībā; 

13.1.4. sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu – studējošajam ir 
tiesības un pienākums Akadēmijas noteiktajā kārtībā un termiņos sastādīt un 
apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu; 

13.1.5. nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi – 
studējošajam ir tiesības izvēlēties studiju programmas prasībām atbilstošu 
zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades tēmu, kā arī, atbilstoši 
savām interesēm un spējām, iesaistīties ārpus studiju programmas apguves 
procesa īstenotajos zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades 
projektos, izdarīt secinājumus un izteikt savu viedokli; 

13.1.6. piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā un studiju procesa pilnveidē. 

13.2. Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties 
zinātniskās darbības tematiku, virzienu un problēmas, atbilstoši savām zinātniskajām 
interesēm, kompetencei un humānisma principiem, augstskolas stratēģiskās 
specializācijas ietvaros, sekmējot Akadēmijas zinātniskās un mākslinieciski radošās 
darbības attīstības plānā noteikto uzdevumu veikšanu. 

13.3. Akadēmiskais personāls ir tiesīgs izvēlēties mācību metodes, kas vislabāk 
atbilst attiecīgās studiju programmas studiju kursu prasību apguves nepieciešamībai 
un iespējām, kā arī piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā un studiju procesa 
pilnveidē. 

 

IV Akadēmijas pašpārvalde un struktūrvienības 



14. Akadēmijas galvenās lēmējinstitūcijas ir: Akadēmijas padome (turpmāk – Padome), 
Akadēmijas senāts (turpmāk – Senāts) un rektors, kā arī Akadēmijas satversmes sapulce 
(turpmāk – Satversmes sapulce) un Akadēmijas akadēmiskā šķīrējtiesa (turpmāk - 
Akadēmiskā šķīrējtiesa). 

15. Padome ir koleģiāla JVLMA augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par Akadēmijas 
ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina Akadēmijas 
darbību, atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.  

16. Padome veic uzdevumus, atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajai kompetencei, saskaņā 
ar kuru Akadēmijas Padome: 

16.1. apstiprina Akadēmijas satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai 
Satversmes sapulcē; 

16.2. apstiprina Akadēmijas attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas 
progresu; 

16.3. apstiprina Akadēmijas budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus: 

16.3.1. gada pārskatu, kas tiek sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un 
Likumam par budžetu un finanšu vadību; 

16.3.2. gada finanšu rezultātu (ieņēmumu un izdevumu) pārskatu augstskolas un tās 
struktūrvienību līmenī, kas tiek sagatavots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

16.4. pārrauga Akadēmijas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību; 

16.5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to 
atbilstību un darbības efektivitāti; 

16.6. apstiprina politikas, kurās definēti augstskolas pārvaldības procesi un to 
darbības vispārīgie principi; 

16.7. pēc rektora priekšlikuma lemj par: 

16.7.1. Akadēmijas struktūru, 

16.7.2. Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju, 

16.7.3. Akadēmijas filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidāciju, 

16.7.4. Akadēmijas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās, 

16.7.5. Akadēmijas personāla atlīdzības politiku, 

16.7.6. investīciju piesaisti, 

16.7.7. Akadēmijas kredītsaistībām, 

16.7.8. Akadēmijas nekustamā īpašuma attīstības plānu, 

16.7.9. Akadēmijas auditora izraudzīšanu; 

16.8. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu; 

16.9. ievērojot Augstskolu likuma 17. panta ceturtās daļas noteikumus, virza vienu 
vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā Satversmes sapulcē; 

16.10. nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēdz ar rektoru darba 
līgumu un novērtē rektora darbību; 

16.11. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no 
amata, ievērojot Augstskolu likuma 17. panta devītās daļas noteikumus. 

17. Padomes locekļus ieceļ uz četru gadu termiņu un ne vairāk kā divas reizes, no kuriem: 

17.1. divus – izvirza Senāts;  



17.2. divus – izvirza Ministru kabinets; 

17.3. vienu – izvirza Valsts prezidents. 

18. Senāts izvirza divus Padomes locekļus no JVLMA personāla vidus, uz kuriem nav 
attiecināmi Augstskolu likumā noteiktie ierobežojumi un kuriem ir: 

18.1. augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa), atbilstoša vadības pieredze, labas 
valsts valodas zināšanas; 

18.2. izpratne par izglītības sistēmu kopumā un kultūrizglītības sistēmu Latvijā; 

18.3. redzējums par Akadēmijas stratēģiskajiem mērķiem, Akadēmijas vietu un 
attīstības virzību Latvijas un Eiropas kontekstā, cilvēkresursu, finanšu resursu un 
infrastruktūras pārvaldības efektīvu struktūru;  

18.4. motivācija darbam Padomē;  

18.5. Senāta vairākuma atbalsts. 

19. Lēmumu par Padomes locekļu izvirzīšanu pieņem Senāts ar aizklātu balsojumu. 

20. Padomes locekļu izvirzīšanu Senāts nodrošina, ievērojot Augstskolu likumā, Akadēmijas 
satversmē un iekšējā normatīvajā aktā “Kārtība, kādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Senāts izvirza padomes locekļus darbam JVLMA padomē” noteikto kārtību. 

21. Ja Padomes loceklis ir zaudējis izvirzītāja uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi 
Padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, tad viņa izvirzītājs 
— Senāts, Valsts prezidents vai Ministru kabinets — ir tiesīgs viņu atsaukt no amata. 

21.1. Valsts prezidenta izvirzīto Padomes locekli var atsaukt no amata Valsts 
prezidents. 

21.2. Ministru kabineta izvirzīto Padomes locekli var atsaukt no amata, ja Kultūras 
ministrija sniedz priekšlikumu Ministru kabinetam par augstskolas Padomes locekļa 
atsaukšanu no amata.  

21.3. Senāta izvirzītā Padomes locekļa atsaukšanu no amata var ierosināt vismaz 5 
senatori, Satversmes sapulces priekšsēdētājs, Senāta priekšsēdētājs, rektors, 
Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs, Studējošo pašpārvalde vai personāla grupa 
vismaz 20 personāla pārstāvju kopskaitā, iesniedzot Rektorāta birojā katras personas 
parakstītu iesniegumu ar ierosinājumu un izvērstu pamatojumu. 

21.3.1. Senāts izskata ierosinājumu viena mēneša laikā pēc tā iesniegšanas dienas 
JVLMA rektorāta birojā.  

21.3.2. Senāta sēde, kurā notiek ierosinājuma izskatīšana un balsojums par Padomes 
locekļa atsaukšanu, ir slēgta. Senāts var uz sēdi uzaicināt ierosinājuma 
iesniedzējus vai to pārstāvi un/ vai Padomes locekli, par kuru iesniegts 
ierosinājums. Ja Senāts uz sēdi aicina Padomes locekli, par kuru iesniegts 
ierosinājums, tas nodrošina, ka Padomes loceklis vismaz vienu nedēļu pirms 
sēdes var iepazīties ar ierosinājumā norādīto pamatojumu, izsniedzot Padomes 
loceklim ierosinājuma kopiju. 

21.3.3. Pēc uzaicināto personu (ja ir uzaicinātas personas) viedokļu noklausīšanās, 
Senāts ar aizklātu balsojumu un vairākuma atbalstu, aprēķinot no pilna Senāta 
sastāva, pieņem lēmumu par Padomes locekļa atsaukšanu no amata. 

21.3.4. Padomes loceklis ir atsaukts no amata, ja atsaukuma ierosinājums ir saņēmis 
vairākuma atbalstu, aprēķinot no pilna Senāta sastāva.  

21.3.5. Padomes loceklis ir atsaukts no amata līdz ar Senāta lēmuma pieņemšanas 
brīdi. 



22. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs, kuru ievēlē Padomes locekļi no sava 
vidus. Ja Padome darbojas nepilnā sastāvā, līdz brīdim, kad Padome ir pilnā sastāvā, tās 
darbu vada Padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs, kuru ievēlē Padomes locekļi 
no sava vidus. 

23. Akadēmijas Padome darbojas saskaņā ar satversmē noteikto kārtību un Padomes 
apstiprināto nolikumu. 

24. Senāts ir koleģiāla Akadēmijas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par 
Akadēmijas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību 
starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē Akadēmijas akadēmiskās, 
radošās un zinātniskās darbības jomas. 

25. Senātu, aizklāti balsojot, ievēlē uz trim gadiem saskaņā ar Senāta nolikumā noteikto 
kārtību.  

26. Akadēmiskā personāla pārstāvjus Senātā ievēlē Satversmes sapulce, studējošo 
pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde. Studējošo pašpārvaldes ievēlētos 
Senāta locekļus apstiprina augstskolas Senāts. 

27. Senātā ir 20 senatori, no kuriem viens ir rektors, 15 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 
četri – studējošo pārstāvji. Īslaicīgi (līdz trim mēnešiem) Senāts var darboties arī nepilnā, 
bet ne mazāk kā 11 senatoru, sastāvā. 

28. Senātā iekļauj akadēmiskā personāla pārstāvjus no mākslas studiju virziena, pedagoģijas 
studiju virziena un no zinātniskā personāla. 

29. Ja senators pārtrauc darbu jeb pārtrauc senatora pienākumu izpildi (tostarp, ja senators 
atrodas ilgstošā prombūtnē – vairāk par diviem mēnešiem) vai pārtrauc studijas (tostarp, 
ja senators atrodas apmaiņas programmā jeb tam ir piešķirts studiju pārtraukums), viņam 
izbeidzas senatora pilnvaras un viņa vietā jaunu senatoru ievēlē uz atlikušo Senāta 
termiņu attiecīgi – Satversmes sapulce vai Studējošo pašpārvalde. 

30. Institūcija, kas ievēlējusi Senāta locekli, pēc pašas iniciatīvas vai pēc Senāta 
priekšsēdētāja, vai piecu senatoru ierosinājuma, var lemt par Senāta locekļa atsaukšanu, 
ja tas savā darbībā ir pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi Senāta locekļa statusam, nav 
pienācīgi pildījis savus pienākumus vai arī ir zaudējis izvirzītāja uzticību. Senāta loceklis 
zaudē amatu, ja institūcija, kas to ievēlējusi, nobalso par viņa atsaukšanu. 

31. Senāts: 

31.1. izstrādā Akadēmijas satversmes un tās grozījumu projektu. Senāts ir atbildīgs 
par satversmes atbilstību Akadēmijas attīstības vajadzībām un normatīvajiem aktiem; 

31.2. apstiprina Akadēmijas studiju procesa attīstības plānu, sniedz Padomei 
priekšlikumus par attīstāmām studiju jomām; 

31.3. pēc rektora ierosinājuma lemj par: 

31.3.1. studiju virzienu atvēršanu, attīstību un slēgšanu, 

31.3.2. studiju programmu atvēršanu, saturu un attīstību, kā arī slēgšanu, 

31.3.3. prasībām, procedūrām un pārbaudījumiem grādu un kvalifikāciju iegūšanai; 

31.4. lemj par jaunas studiju programmas ieviešanu, apstiprinot atbildīgo par 
attiecīgās programmas īstenošanu (studiju programmas direktoru), kā arī nosaka šīs 
programmas finanšu un tehnisko nodrošinājumu; 

31.5. apstiprina valsts pārbaudījumu komisijas, kura piešķir profesionālā doktora 
grādu mākslās izveides kārtību un sastāvu; 



31.6. apstiprina Akadēmijas zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības 
attīstības plānu, rosina konkrētu zinātniskās darbības virzienu īstenošanu, nosaka 
mākslinieciskās jaunrades darba ievirzi un apjomu; 

31.7. nosaka prasības ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla 
vērtēšanas kritērijus; 

31.8. ievēlē personas docenta, lektora, asistenta amatā; 

31.9. pēc nozares profesoru padomes priekšsēdētāja priekšlikuma, apstiprina 
nozares profesoru padomes sastāvu; 

31.10. pēc nodaļas vadītāja ierosinājuma var nolemt neizsludināt konkursu uz brīvo 
vai uz laiku brīvo akadēmisko amatu, bet pieņemt lēmumu uz laiku līdz diviem gadiem 
pieņemt darbā viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai 
viesasistentu.  

31.11. nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras; 

31.12. nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalījuma kārtību 
Akadēmijas studiju programmās studējošajiem; 

31.13. ievēlē Senāta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru; 

31.13.1. Senāta priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē no senatoru vidus. Par 
Senāta sekretāru var ievēlēt senatoru vai citu Akadēmijas personāla pārstāvi. 

31.14. izvirza divus Akadēmijas Padomes locekļus augstskolas satversmē noteiktajā 
kārtībā; 

31.15. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no 
amata, ievērojot Augstskolu likuma noteikumus;  

31.16. sniedz atzinumu un izsaka priekšlikumus par Akadēmijas attīstības stratēģiju, 
budžetu, Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un 
nekustamā īpašuma attīstības plānu pirms to skatīšanas Padomē. Ja Senāts 
neatbalsta kādu no minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana un virzīšana Padomei 
tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senātā netiek saskaņots, tas 
tiek izskatīts Padomē, uzklausot Senāta iebildumus; 

31.17. ir tiesīgs atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai izveidot komisijas. 
Komisiju veidošanas un darbības kārtību nosaka Senāta nolikums; 

31.18. apstiprina Senāta nolikumu, studējošo pašpārvaldes nolikumu. Izstrādā un 
apstiprina Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu, un iesniedz to 
apstiprināšanai Padomei. Izstrādā un apstiprina Satversmes sapulces nolikumu, un 
iesniedz to apstiprināšanai Padomei. 

32. Akadēmijas Senāts darbojas saskaņā ar satversmē noteikto kārtību un Senāta 
apstiprināto nolikumu. 

33. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Akadēmijas Senātā ir veto tiesības jautājumos, kas 
skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas 
komisija, kuru izveido Senāts pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu 
apstiprina Senāts ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu. 

34. Satversmes sapulce ir augstskolas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo 
pārstāvības institūcija. 

35. Satversmes sapulce: 

35.1. apstiprina Akadēmijas satversmi un tās grozījumus; 

35.2. ievēlē amatā rektoru; 



35.3. var rosināt rektora atcelšanu no amata; 

35.4. noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību; 

35.5. noklausās Senāta priekšsēdētāja ikgadējo pārskatu par Senāta darbību; 

35.6. ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā personāla vidus; 

35.7. var atsaukt Senāta locekļus; 

35.8. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu. 

36. Satversmes sapulci 40 personu sastāvā ievēlē uz trīs gadiem, ievērojot Satversmes 
sapulces vēlēšanu komisijas nolikumā noteikto kārtību. Proporcionālas pārstāvniecības 
nodrošināšanai personāla pārstāvju grupas, atklāti balsojot, ja vien attiecīgās pārstāvju 
grupas klātesošo vairākums neprasa, lai balsojums notiek slēgti, ievēlē: 24 pārstāvjus no 
akadēmiskā personāla, 8 – no studējošajiem, 8 – no vispārējā personāla.  

37. Satversmes sapulces vēlēšanas organizē Satversmes sapulces vēlēšanu komisija, kuru 
izveido un kura darbojas saskaņā ar Akadēmijas Senāta izstrādāto un Senātā un Padomē 
apstiprināto Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas satversmes sapulces vēlēšanu 
komisijas nolikumu. 

38. Ja Satversmes sapulces loceklis savā darbībā ir pārkāpis likumu vai ir būtiski apdraudēta 
viņa reputācija un tas var kaitēt augstskolas darbībai, tad Satversmes sapulces 
priekšsēdētājs var rosināt šī locekļa atsaukšanu. Satversmes sapulces pārstāvi var 
atsaukt tā personāla grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulces pārstāvis ir 
atsaukts, ja par tā atsaukšanu nobalso vairākums no klātesošajiem personāla pārstāvjiem, 
kuriem ir tiesības ievēlēt attiecīgo Satversmes sapulces pārstāvi. Satversmes sapulces 
pārstāvja atsaukšanas gadījumā attiecīgā personāla grupa ievēlē jaunu Satversmes 
sapulces pārstāvi. 

39. Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kuru, tāpat kā viņa vietnieku un sekretāru, ievēlē 
Satversmes sapulces locekļi. 

39.1. Satversmes sapulces priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē no Satversmes 
sapulces locekļu vidus. Par Satversmes sapulces sekretāru var ievēlēt Satversmes 
sapulces locekli vai citu Akadēmijas personāla pārstāvi. 

40. Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces sasaukšanu 
var arī Padome, viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu, Senāts vai rektors. Pēc šāda 
rosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc 
Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes. Satversmes sapulces 
sasaukšanas un sēžu norises kārtību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru 
izstrādā Akadēmijas Senāts un apstiprina Senāts un Padome. 

41. Satversmes sapulce nav lemtspējīga, ja tā divu mēnešu laikā no attiecīgā jautājuma 
izskatīšanai izziņotās sēdes sasaukšanas dienas nav pieņēmusi kādu no šiem lēmumiem: 

41.1. par Akadēmijas satversmes vai tās grozījumu apstiprināšanu,  

41.2. nav ievēlējusi rektoru,  

41.3. nav ievēlējusi Senāta locekļus, 

41.4. nav ievēlējusi Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus.  

42. Ja Satversmes sapulce nav lemtspējīga, tās funkcijas uz laiku līdz jaunas satversmes 
sapulces ievēlēšanai pilda Senāts. Šādā gadījumā nākamajā darba dienā pēc divu 
mēnešu termiņa notecēšanas, skaitot no Satversmes sapulces sasaukšanas dienas: 

42.1.  rektors jeb rektora pienākumu izpildītājs organizē attiecīgā lēmuma nodošanu 
Senāta priekšsēdētājam jautājuma izskatīšanai Senātā; 



42.2. rektors jeb rektora pienākumu izpildītājs uzdod Satversmes sapulces vēlēšanu 
komisijai nekavējoties rīkot jaunas Satversmes sapulces vēlēšanas. 

43. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas 
skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas 
komisija, kuru izveido Satversmes sapulce pēc paritātes principa. Saskaņošanas 
komisijas lēmumu apstiprina Satversmes sapulce ar klātesošo divu trešdaļu balsu 
vairākumu. 

44. Rektors ir Akadēmijas augstākā amatpersona, kas īsteno Akadēmijas vispārējo 
administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmiju. 

45. Rektoru Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē uz pieciem gadiem, ne vairāk kā divas 
reizes pēc kārtas, saskaņā ar Padomes apstiprināto Rektora vēlēšanu nolikumu. 

46. Akadēmijā par rektoru var ievēlēt personu, kurai ir zinātnes vai profesionālais doktora 
grāds mākslās vai kura ir ievēlēta par profesoru mākslas jomā jebkurā Latvijas vai ārvalstu 
augstākās izglītības institūcijā un kurai ir nevainojama reputācija un sasniegumi zinātnē 
vai mākslās.  

47. Padome rektora amata kandidātus izraugās atklātā starptautiskā konkursā. Padome virza 
konkursa rezultātā izraudzītu vienu vai vairākus rektora amata kandidātus rektora 
ievēlēšanai ar slēgtu balsojumu Satversmes sapulcē. Rektors ir ievēlēts, ja par to nobalso 
vairāk nekā puse no visiem Akadēmijas Satversmes sapulces locekļiem. Ja Padomes 
virzītie viens vai vairāki kandidāti Satversmes sapulcē negūst balsu vairākumu, tad 
Padome virza vēl vienu no konkursa rezultātā izraudzītajiem rektora amata kandidātiem 
rektora ievēlēšanai Satversmes sapulcē. Ja arī šis rektora amata kandidāts Satversmes 
sapulcē negūst balsu vairākumu, Akadēmijas Padome sešu mēnešu laikā rīko jaunu 
atklātu starptautisku konkursu, lai izraudzītos nākamo rektora amata kandidātu. Ja 
Satversmes sapulce nav lemtspējīga, šajā punktā noteiktā Satversmes sapulces 
kompetence tiek nodota Senātam. Ja rektoru vēl Senāts, kandidātam jāiegūst senatoru 
vairākuma atbalsts.  

48. Vienas nedēļas laikā pēc rektora vēlēšanām Satversmes sapulces priekšsēdētājs informē 
Izglītības un zinātnes ministriju par rektora vēlēšanu rezultātiem. 

49. Kārtējās rektora vēlēšanas Padome organizē ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms rektora 
pilnvaru termiņa beigām. Jaunievēlētais rektors stājas amatā pēc iepriekšējā rektora 
pilnvaru termiņa beigām. 

50. Rektora darba pienākumus un atalgojumu nosaka Padome, kuras priekšsēdētājs 
Akadēmijas vārdā slēdz ar rektoru darba līgumu un novērtē rektora darbību. 

51. Rektora atcelšanu no amata var rosināt Padome, Senāts vai Satversmes sapulce 
Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā, ja rektora darbībā konstatēti likuma pārkāpumi vai 
arī ir būtiski apdraudēta viņa reputācija un tas var kaitēt valsts augstskolas darbībai, ja 
rektors nenodrošina augstskolas attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu vai arī ir 
zaudējis Padomes vai Senāta uzticību. Padomes priekšsēdētājs atceļ rektoru no amata, 
ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Senāta locekļiem un divas trešdaļas no 
visiem Padomes locekļiem. 

52. Ja rektors pēc paša vēlēšanās beidz pildīt amatu pirms termiņa beigām, kā arī ja rektors 
tiek atcelts no amata, tiek rīkotas jaunas rektora vēlēšanas. Padome ieceļ rektora vietas 
izpildītāju, kas pilda rektora pienākumus līdz jauna rektora ievēlēšanai, bet ne ilgāk kā 
vienu gadu. 

53. Rektors: 

53.1. nodrošina Akadēmijas vadību un atbild par Akadēmijas attīstības stratēģijā 
noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī Akadēmijas finanšu resursu lietderīgu un likumīgu 



izlietojumu saskaņā ar likumu, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Akadēmijas 
satversmi, Padomes un Senāta lēmumiem; 

53.2.  īsteno Akadēmijas reprezentatīvās funkcijas, veic citas darbības Akadēmijas 
sekmīgas darbības nodrošināšanai un pārstāv Akadēmiju sadarbībā ar citām 
institūcijām un privātpersonām; 

53.3. izdod rīkojumus savas kompetences ietvaros; 

53.4. nodrošina Akadēmijas studiju un zinātnes attīstības plāna izstrādi un iesniedz 
to apstiprināšanai Senātā, nodrošina Akadēmijas attīstības stratēģijas izstrādi un pēc 
Senāta saskaņojuma saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē; 

53.5. sadarbībā ar Akadēmijas struktūrvienībām nodrošina Akadēmijas attīstības 
stratēģijas īstenošanu; 

53.6. Atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, rektors ieceļ 
un atceļ prorektorus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību; 

53.7. ir atbildīgs par sekmīgu Akadēmijas personāla politikas īstenošanu; 

53.8. nodrošina Akadēmijas budžeta sagatavošanu un pēc Senāta saskaņojuma 
saņemšanas iesniedz to apstiprināšanai Padomē. Rektors ir atbildīgs par budžeta 
izpildi un iesniedz Akadēmijas gada pārskatus apstiprināšanai Padomē; 

53.9. saskaņā ar Padomes pilnvarojumu rīkojas ar Akadēmijas līdzekļiem, tai skaitā 
veic nepieciešamās darbības saistībā ar Akadēmijas kredītsaistību uzņemšanos un 
investīciju piesaisti; 

53.10. saskaņā ar Padomes apstiprināto nekustamā īpašuma attīstības plānu pieņem 
lēmumus par nekustamā īpašuma iegādi, apgrūtinājumiem vai atsavināšanu; 

53.11. izveido un uztur iekšējās kontroles sistēmu un risku pārvaldības sistēmu, 
apstiprina procesus un procedūras, kas nodrošina Senāta un Padomes lēmumu 
izpildi; 

53.12. savas kompetences ietvaros atbild par Akadēmijas darbības atbilstību šim 
likumam un citiem normatīvajiem aktiem. 

54. Akadēmijas Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata akadēmiskā personāla un studējošo 
iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību 
ierobežojumiem, Akadēmijas personāla iesniegumus par Akadēmijas izdoto 
administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu, strīdus starp Akadēmijas 
amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās 
un savas kompetences ietvaros pieņem atbilstošus lēmumus. 

55. Akadēmisko šķīrējtiesu piecu personu sastāvā ievēlē uz trim gadiem. Satversmes sapulce 
aizklātā balsošanā ievēlē trīs pārstāvjus no akadēmiskā personāla vidus, un tās sastāvā 
nedrīkst būt Akadēmijas administratīvā personāla pārstāvji, studējošo pašpārvalde ievēlē 
divus studējošo pārstāvjus. 

56. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija. Akadēmiskā šķīrējtiesa par 
savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Pēc darba devēja iniciatīvas akadēmiskās 
šķīrējtiesas pārstāvjus no darba var atlaist tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu. 
Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās pārstāvjus atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta, 
Padomes vai 2/3 Satversmes sapulces pārstāvju ierosinājuma. Akadēmiskās šķīrējtiesas 
lēmumus Akadēmijas personāls var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

57. Akadēmijas Ētikas komisija ir koleģiāla institūcija, kura izskata jautājumus par 
akadēmijas personāla (darbinieku un studējošo) rīcību, kas attiecas uz Akadēmijas ētikas 
kodeksa pārkāpumiem, tostarp akadēmiskā godīguma pārkāpumiem.  



58. Ētikas komisiju apstiprina rektors ar rīkojumu, iekļaujot vismaz vienu vispārējā personāla 
pārstāvi, vismaz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi un vienu studējošo pārstāvi. 

59. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar rektora apstiprinātu nolikumu un tā jautājumu 
izskatīšanā balstās uz Akadēmijas Ētikas kodeksa, Nolikuma par akadēmisko godīgumu 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un citiem attiecīgās profesijas jeb jomas ētikas 
kodeksos noteiktajiem ētikas principiem. 

60. Akadēmija pēc Padomes, Senāta vai rektora ierosinājuma var izveidot Padomnieku 
konventu. Padomnieku konvents konsultē Akadēmijas lēmējinstitūcijas Akadēmijas 
attīstības stratēģijas jautājumos un tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Padomē 
un Senātā. Padomnieku konventa lēmumiem un atzinumiem ir ieteikuma raksturs. 

61. Padomnieku konventu dibina un tā locekļus apstiprina ar Padomes un Senāta kopīgu 
lēmumu. Tā nolikumu apstiprina Padome. 

62. Padomnieku konventu var sasaukt tā priekšsēdētājs, rektors, Padomes priekšsēdētājs vai 
Senāta priekšsēdētājs. Padomnieku konventu vada tā priekšsēdētājs. 

63. Akadēmijas Rektorāts ir vadības lēmējinstitūcija, kuras sastāvu apstiprina rektors ar 
rīkojumu un to vada rektors.  

64. Rektors var deleģēt Rektorātam jautājumu izskatīšanu, apspriešanu un lēmumu 
pieņemšanu par šādiem Akadēmijas vadības, finanšu un organizatoriskiem jautājumiem: 

64.1. Akadēmijas lēmējinstitūcijās (Padomē, Senātā, Satversmes sapulcē, 
Akadēmiskajā šķīrējtiesā) pieņemto lēmumu izpildes koordinēšana un organizēšana 
Akadēmijas struktūrvienībās, tostarp attīstības stratēģijas rīcības plānu, politiku 
ieviešanas plānu, risku vadības plānu un pārmaiņu vadības plānu noteikšana; 

64.2. lēmumprojektu sagatavošanas un iesniegšanas Akadēmijas lēmējinstitūcijām 
(Padomei, Senātam, Satversmes sapulcei, Akadēmiskajai šķīrējtiesai) koordinēšana 
un saskaņošana; 

64.3. Akadēmijas administratīvo struktūrvienību darba koordinēšana; 

64.4. Akadēmijas nozīmīgāko pasākumu plāna izskatīšana un apstiprināšana; 

64.5. saistībā ar koncertu, starptautisku konkursu, festivālu, konferenču, 
meistarklašu organizēšanu vai piedalīšanos to īstenošanā; 

64.6. saistībā ar Akadēmijas dalību projektos ar finansējuma piesaisti līdz 100 000 
eiro; 

64.7. saskaņā ar Padomē apstiprināto budžetu, finansiāli nozīmīgu jautājumu 
pieņemšanā pieaicinot Padomes pārstāvi: 

64.7.1. iepirkumu plānu budžeta gadam izskatīšana un apstiprināšana; 

64.7.2. iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana par Akadēmijas budžeta 
izlietojumu, nepieciešamības gadījumā, gatavojot izmaiņas budžeta plānā 
apstiprināšanai Padomē; 

64.7.3. saistībā ar akadēmiskā personāla zinātniskās un radošās darbības projektu 
finansēšanu; 

64.8. saskaņā ar Padomes apstiprināto personāla atlīdzības politiku, Akadēmijas 
personāla darba samaksas noteikšana, tostarp darba samaksas nolikuma 
apstiprināšana; 

64.9. saskaņā ar augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānu, jautājumu 
izlemšana, kas saistīti ar nekustamā īpašuma stāvokļa uzlabošanas pasākumiem, par 
Akadēmijas infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma uzlabošanas un attīstības 
jautājumiem, tostarp, informāciju sistēmu ieviešanu un izmantošanu; 



64.10. Akadēmijas telpu un infrastruktūras pieejamības nodrošināšanas 
nosacījumiem; 

64.11. Akadēmijas brīvlaikiem, atvaļinājuma grafikiem, uzņemšanas procesa norises 
laikiem, studiju gada sākuma aktivitātēm, epidemioloģiskiem ierobežojumiem;  

64.12. u.c. ar darba procesu saistītiem jautājumiem, kas nav citu lēmējinstitūciju 
kompetencē. 

65. Prorektorus ieceļ, atceļ un pieņem darbā rektors, slēdzot ar tiem darba līgumu uz rektora 
ievēlēšanas pilnvaru termiņa laiku. Rektors nosaka prorektoru kompetences jomas, 
pilnvaras un atbildību. Akadēmijas tiešo vadību rektora prombūtnes laikā veic Prorektori 
vai cita ar rektora rīkojumu iecelta amatpersona. 

66. Akadēmijas Zinātniskā padome izstrādā Akadēmijas pētnieciskās darbības stratēģiju un 
iesniedz to apstiprināšanai Senātā. Zinātniskā padome nodrošina zinātniskā personāla 
vēlēšanas akadēmiskajos amatos. Pēc zinātniskā un radošā darba prorektora 
priekšlikuma izvērtē un sniedz atzinumu par Akadēmijas personāla pārstāvju darba 
procesa ietvaros izstrādāto zinātnisko rakstu atbilstību zinātnisko rakstu kritērijiem un 
piedalās akadēmiskā personāla zinātniskās darbības rezultātu novērtēšanā. 

67. Zinātnisko padomi 7 personu sastāvā pēc rektora ierosinājuma uz trim gadiem apstiprina 
Senāts. Zinātnisko padomi vai tās locekli atsauc Senāts pēc rektora priekšlikuma. 
Zinātniskās padomes darbību reglamentē Akadēmijas Senāta apstiprināts Zinātniskās 
padomes nolikums. 

68. Lēmumu par struktūrvienības dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Padome 
pēc rektora priekšlikuma. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka 
struktūrvienības nolikums, kuru apstiprina rektors. Ikvienas struktūrvienības vadītājs ir 
atbildīgs par struktūrvienības uzdevumu izpildi, kā arī personāla nodarbināšanu un 
struktūrvienības rīcībā esošo materiālo resursu lietderīgu izmantošanu. Ikviena 
struktūrvienība savus uzdevumus īsteno, lai pēc iespējas sekmētu Akadēmijas attīstības 
stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. 

69. Akadēmijas pamatstruktūru veido katedras, nodaļas, studiju programmu direkcija, 
Zinātniskās pētniecības centrs un Bibliotēka. Akadēmijas Satversmē vai attīstības 
stratēģijā noteikto uzdevumu veikšanai Akadēmijai ir tiesības veidot arī citas 
struktūrvienības – mākslinieciskās jaunrades centrus, starpdisciplināras studiju un 
pētnieciskā darba vienības, kā arī struktūrvienības organizatoriskā, saimnieciskā un 
apkalpojošā darba veikšanai.  

70. Akadēmijas Katedra ir studiju, zinātniskā, radošā, mākslinieciskā un metodiskā darba 
pamatvienība, kura pārstāv Akadēmijas īstenota studiju virziena noteiktu 
apakšprogrammu specializāciju vai profilu un apvieno katedras kompetencē nodoto 
studiju kursu īstenošanā iesaistīto akadēmisko personālu un pieaicinātos mācībspēkus. 

71. Profesionāli atšķirīgu specializāciju vai profilu studiju kursu īstenošanas vadībai var būt 
izveidota katedras apakšstruktūra – klase. Katedras darbību reglamentē rektora 
apstiprināts nolikums.  

72. Katedras galvenais uzdevums ir veidot Akadēmijas mērķiem un līmenim atbilstošas 
programmas studiju kursu saturu, nodrošināt satura kvalitatīvu īstenošanu un kontrolēt tās 
kompetencē ietilpstošo studiju kursu attīstību. 

73. Katedru vada katedras vadītājs, kuru, pēc akadēmiskā darba prorektora priekšlikuma, 
rektors ieceļ uz noteiktu termiņu. Katedras vadītājs atbild par struktūrvienības darba 
organizāciju un katedras kompetencē nodoto studiju kursu satura kvalitatīvu realizāciju, 
nodrošinot studiju programmas prasībām atbilstošu studējošo kompetenču attīstību. 

74. Nodaļa ir Akadēmijas struktūrvienība, kas izveidota studējošo akadēmiskās un 
profesionālās augstākās izglītības darbības organizēšanai vienā vai vairākās 



specializācijās vai profilos. Nodaļas uzdevums ir organizēt un vadīt studējošo studiju 
procesu. Nodaļas darbību reglamentē rektora apstiprināts nolikums. 

75. Studiju programmu direkcija ir Akadēmijas struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē 
studiju programmu īstenošanas procesu, izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par 
studējošajiem, studiju programmām, studiju programmu apguves sasniegumiem, 
sadarbībā ar studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina studiju programmu 
pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 
Struktūrvienības darbību reglamentē rektora apstiprināts nolikums. 

76. Zinātniskās pētniecības centrs organizē zinātniskā personāla darbu, īstenojot Senātā 
apstiprināto zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības attīstības plānu, un konkrētu 
zinātniskās darbības virzienu īstenošanu. Savā darbībā veicina studējošo, maģistrantu un 
doktorantu iesaisti, veicina studiju, praktiskās un zinātniskās darbības vienotību. Attīsta 
pētījuma virzienus, nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti, zinātnieku 
iekļaušanos mūsdienu mūzikas pētniecībā, starpdisciplinārus pētījumus. Zinātniskās 
pētniecības centra darbību reglamentē rektora apstiprināts nolikums. 

77. Akadēmija savu mērķu sasniegšanai ar Padomes lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos 
noteikto kārtību, var dibināt, reorganizēt un likvidēt biedrības, nodibinājumus un 
komercsabiedrības.  

78. Akadēmija saskaņā ar Padomes lēmumu var kļūt par biedru biedrībās un nodibinājumos. 

79. Akadēmija saskaņā ar Padomes lēmumu var uz laiku brīvprātīgi kopā ar citām, tostarp 
starptautiskajām un ārvalstu, institūcijām, kas var būt citas augstskolas, organizācijas, 
uzņēmumi vai citas personas, izveidot apvienības — konsorcijus — un būt par to 
dalībnieku, lai īstenotu kopējus stratēģiskos mērķus un kopēju, savstarpēji koordinētu, 
visiem apvienības dalībniekiem nozīmīgu rīcības plānu vai apvienotu resursus kopēja 
mērķa sasniegšanai. Iesaistoties konsorcijā, Akadēmija saglabā tās juridisko statusu un 
tipu. Konsorcija pārvaldības modelis tiek noteikts konsorcija dibināšanas līgumā. 

 

V Akadēmijas personāls 

80. Akadēmijas personālu veido: 

80.1. akadēmiskais personāls – Akadēmijas akadēmiskajos amatos ievēlētie 
darbinieki; 

80.2. vispārējais Akadēmijas personāls; 

80.3. studējošie, ieskaitot maģistrantus un doktorantus. 

81. Akadēmijas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības 
darba brīvību, veicināt atklātumu augstskolas pārvaldē un tās lietu kārtošanā. Augstskolas 
personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai augstskola spētu īstenot savus uzdevumus, lai 
netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba 
pienākumu izpilde. 

82. Akadēmijas personālam ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Akadēmijas 
satversmē, kā arī Akadēmijas iekšējos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un 
pienākumi. 

83. Akadēmijas personāls par savu pienākumu pildīšanu un Akadēmijas iekšējo normatīvo 
aktu ievērošanu ir tieši atbildīgs attiecīgās struktūrvienības vadītājam. Akadēmiskajam 
personālam ir pienākums atskaitīties Senātam, ja Senāts to pieprasa. 

 

84. Akadēmijas personāls – darbinieki 

84.1. Akadēmijas akadēmisko personālu veido: 



84.1.1. profesori, asociētie profesori; 

84.1.2. docenti, vadošie pētnieki; 

84.1.3. lektori, pētnieki; 

84.1.4. asistenti, zinātniskie asistenti.  

84.2. Akadēmiskās darbības pamatvirzieni ir sekojoši: 

84.2.1. augstākās izglītības studiju nodrošināšana, īstenojot akadēmiskās un 
profesionālās studiju programmas; 

84.2.2. mākslinieciskās jaunrades un atskaņotājmākslas aktivitātes; 

84.2.3. zinātniski pētnieciskais darbs; 

84.2.4. organizatoriskais darbs augstskolā un ārpus tās. 

84.3. Akadēmiskā personāla darba slodzi un uzdevumu apjomu studējošo 
izglītošanā, zinātniskajā pētniecībā, mākslinieciskajā jaunradē un organizatoriskajā 
darbā nosaka Senāts, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

84.4. Akadēmijas personāla darba samaksas principus nosaka Padome, lemjot par 
Akadēmijas personāla atlīdzības politiku. Lēmumus par personāla atlīdzības 
jautājumiem, ievērojot Akadēmijas personāla atlīdzības politiku, pieņem rektors 
apstiprinātā Akadēmijas budžeta ietvaros un, ievērojot to, ka mēneša darba algas 
likmes nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām minimālajām likmēm. 

84.5. Personāla, tostarp arī akadēmiskā personāla, tiesības uz atvaļinājumiem ir 
noteiktas rektora apstiprinātajos JVLMA Darba kārtības noteikumos, nodrošinot 
vismaz spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto tiesību minimumu. 

84.6. Akadēmiskā personāla amatus var ieņemt atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Akadēmijas Senāta apstiprināto Nolikumu par 
akadēmiskajiem amatiem. 

84.7. Personas profesora vai asociētā profesora amatā atklātā konkursā ievēlē 
profesoru padome. Profesoru padome veic arī amatā esoša profesora vai asociētā 
profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades 
darba un organizatoriskā darba rezultātu novērtēšanu.  

84.8. Personas docenta, lektora, asistenta amatā atklātā konkursā ievēlē Senāts. 

84.9. Personas vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatā atklātā 
konkursā ievēlē Zinātniskā padome. 

84.10. Profesoru padomes un Zinātniskās padomes darbību reglamentē Senāta 
apstiprināti nolikumi. 

84.11. Profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru un asistentu amata vietu skaitu 
nosaka Akadēmijas Senāts atbilstoši normatīvajiem aktiem, studiju programmu 
īstenošanas nepieciešamībai un finansējuma iespējām. 

84.12. Akadēmijas Senātam, saskaņā ar Senātā apstiprinātu nolikumu, ir tiesības 
piešķirt emeritus profesora goda nosaukumu normatīvajos aktos noteikto pensijas 
vecumu sasniegušiem Akadēmijas profesoriem vai asociētajiem profesoriem par 
īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā, zinātnē, mākslā. Senātam, saskaņā ar Senātā 
apstiprinātu nolikumu, ir tiesības piešķirt arī citus goda nosaukumus. 

84.13. Studiju kursu īstenošanai var pieaicināt docētājus, kuri nav Akadēmijas 
akadēmiskā personāla sastāvā. Ar šīm studiju kursu īstenošanā iesaistītajām 
personām, nerīkojot konkursu, rektors slēdz līgumu, nosakot darbības periodu un 
stundas darba atalgojuma likmi. 



84.14. Vispārējā personāla amatu vietu skaitu, pienākumus un darba organizāciju 
nosaka rektors, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, darba kārtības 
noteikumiem, citiem Akadēmijas iekšējiem normatīvajiem aktiem, noslēgtajiem 
līgumiem un apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

85. Akadēmijas studējošie 

85.1. Akadēmijā studējošie ir profesionālo un bakalaura studiju programmu studenti, 
maģistra studiju programmu maģistranti un doktora studiju programmu doktoranti. 

85.2. Tiesības studēt Akadēmijā nosaka Augstskolu likums. Uzņemšana un 
imatrikulācija notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
Akadēmijas Senāta apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem un uzņemšanas 
prasībām. Ja reflektantu skaits ir lielāks par izsludināto valsts budžeta finansēto 
studiju vietu skaitu, studējošo atlasi veic konkursa kārtībā, atbilstoši papildu prasību 
vai iestājpārbaudījumu rezultātiem. 

85.3. No valsts budžeta līdzekļiem studijas Akadēmijā tiek finansētas atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. Studiju maksu studiju vietās, kas netiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, sedz studējošie, juridiskas un fiziskas 
personas. 

85.4. Personu var izslēgt no studējošo skaita (eksmatrikulēt), ja: 

85.4.1. tā pati to vēlas; 

85.4.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai 
cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; 

85.4.3. tā Akadēmijas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos 
pārbaudījumus vai nav veikusi citus studiju uzdevumus; 

85.4.4. tā ir pārkāpusi Akadēmijas iekšējos normatīvos aktus.  

85.5. Personas izslēgšanu no studējošo saraksta veic Akadēmijas rektors. Lēmumu 
par personas izslēgšanu no studējošo saraksta var apstrīdēt Akadēmiskajā 
šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

85.6. Studējošo galvenais pienākums ir sekmīgi apgūt izvēlēto akadēmisko vai 
profesionālo studiju programmu un, īstenojot šo pienākumu, ievērot Akadēmijas 
iekšējos normatīvos aktus, tostarp būt akadēmiski godīgiem. 

85.7. Akadēmijas studējošajiem ir tiesības iegūt augstāko izglītību, noteiktā kārtībā 
izmantot Akadēmijas infrastruktūru, pārtraukt un atsākt studijas, saņemt informāciju 
jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām, brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, 
vēlēt un tikt ievēlētiem studentu pašpārvaldē, līdzdarboties citās Akadēmijas 
pašpārvaldes institūcijās, dibināt biedrības. 

86. Akadēmijā studējošajiem ir sava pašpārvalde: 

86.1. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar studējošo kopsapulcē pieņemtu 
un Senātā apstiprinātu nolikumu. Senāts var atteikt apstiprinājumu nolikumam tikai 
tiesisku apsvērumu dēļ; 

86.2. Studējošo pašpārvalde pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, sociālās un 
kultūras dzīves jautājumos Akadēmijas un citās valsts institūcijās un nosaka kārtību, 
kādā studējošie tiek ievēlēti Akadēmijas koleģiālajās institūcijās; 

86.3. Akadēmijas Senātā un Satversmes sapulcē pārstāvētajiem studējošajiem ir 
veto tiesības jautājumos, kas saistīti ar studējošo interesēm. Pēc veto piemērošanas 



jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko institūcija izveido ar klātesošo divu 
trešdaļu balsu vairākumu; 

86.4. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties Akadēmijas 
lēmējinstitūcijās, saņemt informāciju no jebkuras amatpersonas jautājumos, kas skar 
studējošo intereses; 

86.5. Studējošo pašpārvalde reprezentē Akadēmijā studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

86.6. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Akadēmijas Senātā ir 
obligāti visiem studējošajiem. 

87. Akadēmijas klausītājs ir persona, kura reģistrējusies Akadēmijā profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidei, atsevišķa studiju moduļa vai studiju kursa apguvei. Par apgūtu 
studiju moduli vai kursiem klausītājam izsniedz apliecību. Reģistrēšanās kārtību un 
apliecību izsniegšanas kārtību nosaka Akadēmijas Senāta apstiprināts nolikums. 

 

VI Studijas Akadēmijā 

88. Studijas Akadēmijā notiek atbilstoši Akadēmijas Senāta noteiktajai kārtībai, Akadēmijas 
Senāta apstiprinātajām studiju programmām, kuras ir licencētas un akreditētas Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. 

89. Akadēmijas studējošie, kuri sekmīgi apguvuši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
akreditētam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu, ir tiesīgi saņemt Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un iegūt 
atbilstošu grādu un profesionālo kvalifikāciju. 

90. Studijās iegūstamos grādus un profesionālās kvalifikācijas Akadēmijā ir tiesības piešķirt: 

90.1. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijām – pirmā līmeņa augstākās izglītības 
studiju programmai atbilstošu profesionālo kvalifikāciju; 

90.2. Valsts pārbaudījumu komisijām – studiju programmai atbilstošu profesionālo 
grādu (bakalaura, maģistra vai doktora) un profesionālo kvalifikāciju; 

90.3. Akadēmiskajai padomei – studiju programmai atbilstošu humanitāro zinātņu 
maģistra grādu mākslā; 

90.4. Promocijas padomei – studiju programmai atbilstošu zinātnes doktora (Ph. D.) 
grādu zinātnes nozares “Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūra” apakšnozarē 
“Muzikoloģija”.  

91. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisiju, Valsts pārbaudījumu komisiju, Akadēmiskās 
padomes un Promocijas padomes darbību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, reglamentē Senāta apstiprināts nolikums. 

92. Akadēmija, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesīga kopā ar partnerinstitūciju, kas 
var būt cita akreditēta augstskola Latvijā vai attiecīgas valsts atzīta augstskola ārvalstī, 
izstrādāt kopīgu studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā. Atbilstoši Akadēmijas 
un partnerinstitūcijas līgumam, kopīgas programmas apguves rezultātā var izsniegt: 

92.1.1. kopīgu diplomu; 

92.1.2. Akadēmijas diplomu. 

93. Kārtību, kādā Akadēmija izvērtē, un atbilstoši normatīvajos aktos augstākās izglītības 
jomā noteiktajai kārtībai un kritērijiem atzīst ārpus formālās izglītības apgūtās vai 
profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī atzīst 
iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus, nosaka Senāts. 

 



VII AKADĒMIJAS ĪPAŠUMS, FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

94. Akadēmijas īpašums var būt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, 
naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Akadēmija rīkojas ar savu īpašumu Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Akadēmijas 
valdījumā vai lietošanā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šī 
īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. 

95. Akadēmijas finanšu resursus veido: 

95.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; 

95.2. pašu ieņēmumi: 

95.2.1. ieņēmumi no maksas par studijām; 

95.2.2. ieņēmumi no saimnieciskās darbības; 

95.2.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez 
tā; 

95.3. struktūrfondu vai starptautisku projektu piesaistītie līdzekļi; 

95.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finanšu līdzekļi. 

96. Akadēmijas finanšu resursu struktūru un izmantošanu nosaka Padome. Finanšu resursus, 
ko fiziskās un juridiskās personas piešķir atsevišķu mērķprogrammu un pasākumu 
finansēšanai, Akadēmija nodod tieši tai struktūrvienībai, fiziskajai vai juridiskajai personai, 
kas īsteno šo programmu vai projektu. 

97. Akadēmijas finansiālo un saimniecisko darbību saskaņā ar revīzijas procesu 
regulējošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem katru gadu pārbauda neatkarīgs 
zvērināts revidents. 

98. Akadēmija var veikt savam profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir 
ieskaitāmi Akadēmijas budžetā tās attīstībai. Akadēmija, atbilstoši Padomes lēmumam, 
savus saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus vai savu daļu var ieguldīt 
Akadēmijas dibināto komercsabiedrību kapitālā. 

 

VIII AKADĒMIJAS SATVERSMES PIEŅEMŠANAS UN GROZĪJUMU IZDARĪŠANAS 
KĀRTĪBA 

99. Akadēmijas satversmes projektu vai satversmes grozījumu projektu izstrādā Senāts. 
Priekšlikumus par grozījumiem satversmes projektā vai satversmē Senātam ir tiesīgi 
iesniegt: Padome, Senāts, rektors, vismaz 10 procenti no visiem Satversmes sapulces 
locekļiem un Studējošo pašpārvalde. 

100. Akadēmijas Senāts izskata priekšlikumus, sagatavo satversmes projektu vai 
satversmes grozījumu projektu un, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem 
Senāta locekļiem, virza projektu apstiprināšanai Padomē. 

101. Akadēmijas satversmi vai tās grozījumus apstiprina Padome. Satversme vai tās 
grozījumi ir apstiprināti, ja par tiem nobalso vismaz divas trešdaļas no visiem Padomes 
locekļiem. 

102. Satversme vai tās grozījumi pēc apstiprināšanas Padomē virzāmi apstiprināšanai 
Satversmes sapulcē. Satversme vai tās grozījumi ir apstiprināti, ja par tiem nobalso vairāk 
nekā puse no visiem Satversmes sapulces locekļiem. 

103. Lemjot par Akadēmijas satversmes vai tās grozījumu apstiprināšanu, ne Padome, ne 
Satversmes sapulce nav tiesīga tajā izdarīt grozījumus – ja tādi nepieciešami, Padome vai 
Satversmes sapulce tos iniciē Senātam. 



104. Apstiprinātu Akadēmijas satversmi vai tās grozījumus Akadēmija iesniedz Izglītības un 
zinātnes ministrijai piecu darbdienu laikā no apstiprināšanas dienas. Ja izglītības un 
zinātnes ministrs konstatē, ka Akadēmijas satversme vai tās daļa neatbilst normatīvajiem 
aktiem, viņam ir pienākums aicināt Akadēmiju novērst neatbilstību. Ja augstskola 45 dienu 
laikā neatbilstību nenovērš, ministram ir tiesības rosināt Ministru kabinetu apturēt 
attiecīgās satversmes daļas darbību. 

 

IX AKADĒMIJAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU IZDOŠANAS KĀRTĪBA 

105. Akadēmijas lēmējinstitūcijas vai amatpersonas, atbilstoši to kompetencei, izdod šādus 
iekšējos normatīvos aktus, stratēģiskās attīstības, politikas, plānošanas un rīkojuma 
dokumentus: 

105.1. Akadēmijas satversmi; 

105.2. politikas, stratēģijas; 

105.3. nolikumus, iekšējos noteikumus;  

105.4. kārtības, instrukcijas, procedūras; 

105.5. rīcības plānus; 

105.6. rīkojumus. 

106. Lēmējinstitūciju vai amatpersonu kompetence iekšējo normatīvo aktu izdošanā ir 
noteikta attiecīgās lēmējinstitūcijas darbības nolikumā vai amatpersonas pienākumu 
aprakstā. Ja attiecīgā iekšējā normatīvā akta izdošana tiešā veidā neizriet no attiecīgās 
lēmējinstitūcijas darbības nolikuma vai amatpersonas pienākumu apraksta, kompetence 
vērtējama pēc Augstskolu likumā, citos ārējos normatīvajos aktos vai Akadēmijas 
Satversmē ietverto normu mērķa un satura. 

107. Satversmes sapulce apstiprina Senāta izstrādāto un Padomē apstiprināto 
Akadēmijas Satversmi un tās grozījumus. 

108. Padome izdod normatīvos aktus jautājumos par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, 
stratēģisko un finanšu uzraudzību, tostarp: 

108.1. apstiprina Akadēmijas satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai 
Satversmes sapulcē;  

108.2. apstiprina Akadēmijas attīstības stratēģiju; 

108.3. apstiprina Akadēmijas  budžetu un finanšu plānu, kā arī nosaka studiju maksas 
apmēra noteikšanas kārtību; 

108.4. apstiprina Akadēmijas personāla atlīdzības politiku un citas politikas, kurās 
definēti Akadēmijas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi; 

108.5. apstiprina Akadēmijas struktūru;  

108.6. apstiprina Akadēmijas nekustamā īpašuma attīstības plānu;  

108.7. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu; 

108.8. apstiprina Padomes darbības nolikumu; 

108.9. apstiprina Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu; 

108.10. apstiprina Satversmes sapulces nolikumu; 

108.11. apstiprina Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu; 

108.12. apstiprina padomnieku konventa nolikumu (ja tiek pieņemts lēmums par 
Padomnieku konventa izveidi). 



109. Dokumenta projektu, lēmumprojektu, atzinumu, priekšlikumu vai pārskatu izskatīšanai 
Padomē var iesniegt rektors, prorektori, studējošo pašpārvalde, Senāta priekšsēdētājs, 
Satversmes sapulces priekšsēdētājs un struktūrvienību vadītāji. Iniciators dokumenta 
projektu saskaņo ar konkrētā jautājuma atbildīgajām struktūrvienībām vai amatpersonām, 
un saskaņoto dokumenta projektu iesniedz Rektorāta birojā ne vēlāk kā septiņas dienas 
pirms Padomes sēdes. 

110. Padome pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuri skar studiju maksas apmēru, attiecas 
uz studiju virzienu un programmu slēgšanu un Akadēmijas dibinātajām stipendijām, 
pieprasa atzinumu no studējošo pašpārvaldes. 

111. Padome pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas skar Akadēmijas attīstības stratēģiju, 
budžetu, Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju un 
nekustamā īpašuma attīstības plānu, prasa Senāta atzinumu un aicina Senātu iesniegt 
priekšlikumus. Ja Senāts neatbalsta kādu no minētajiem dokumentiem, tā apstiprināšana 
un virzīšana Padomei tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senātā 
netiek saskaņots, tas tiek izskatīts Padomē, uzklausot Senāta iebildumus. 

112. Senāts izdod normatīvos aktus jautājumos par Akadēmijas akadēmiskās, radošās un 
zinātniskās darbības jomām, tostarp: 

112.1. izskata un apstiprina studiju programmas;  

112.2. izskata un apstiprina studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumus; 

112.3. apstiprina uzņemšanas noteikumus studijām Akadēmijas studiju programmās; 

112.4. apstiprina Akadēmijas studiju procesa attīstības plānu; 

112.5. apstiprina normatīvos aktus, kas nosaka prasības, procedūras un 
pārbaudījumus grādu un kvalifikāciju iegūšanai; 

112.6. apstiprina Akadēmijas zinātniskās un mākslinieciski radošās darbības 
attīstības plānu; 

112.7. apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem amatiem, tostarp, nosaka prasības 
ievēlēšanai akadēmiskajos amatos un akadēmiskā personāla vērtēšanas kritērijus; 

112.8. apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu pēc tā pieņemšanas studējošo 
kopsapulcē; 

112.9. pieņem normatīvos aktus, kas nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu 
saistītās prasības un procedūras; 

112.10. apstiprina Senāta izveidotu komisiju vai padomju darbības nolikumus; 

112.11. apstiprina studējošo iekšējās kārtības noteikumus, valsts budžeta finansēto 
studiju vietu sadales kārtību, valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas 
nolikumu, studiju finansējuma avota maiņas kārtību,  

112.12. apstiprina Senāta darbības nolikumu. 

112.13. apstiprina Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu un virza to 
apstiprināšanai Padomē. 

112.14. apstiprina Satversmes sapulces nolikumu un virza to apstiprināšanai Padomē. 

112.15. apstiprina akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu un virza to apstiprināšanai 
Padomē. 

112.16. Dokumenta projektu izskatīšanai Senātā var iesniegt rektors, prorektori, 
senatori, Padome, Studējošo pašpārvalde, Akadēmijas koleģiālās institūcijas un 
struktūrvienību vadītāji. Iniciators saskaņo dokumenta projektu ar Akadēmijas 
atbildīgajām amatpersonām un struktūrvienībām un iesniedz saskaņoto dokumenta 
projektu Senāta sekretāram ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Senāta sēdes. 



113. Rektors izdod iekšējos normatīvos aktus jautājumos, kas saistīti ar Akadēmijas 
administratīvo vadību, ņemot vērā Padomes apstiprinātās politikas, kurās noteikti 
Akadēmijas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi, Senāta lēmumus un 
Akadēmijas budžetu un finanšu plānu, tostarp: 

113.1. apstiprina Akadēmijas struktūrvienību nolikumus; 

113.2. apstiprina darba kārtības noteikumus; 

113.3. apstiprina Akadēmijas kvalitātes vadības rokasgrāmatu, procesu aprakstus 
u.c. kvalitātes vadības dokumentus; 

113.4. apstiprina personāla amata vietu sarakstus; 

113.5. apstiprina rīcības plānus politikas un plānošanas dokumentu ieviešanai, 
tostarp arī risku vadības plānu un komunikācijas plānu; 

113.6. apstiprina Akadēmijas Gada balvas norises kārtību un laureātu izvirzīšanas un 
apstiprināšanas kārtību, ja balva tiek piešķirta no citas fiziskas vai juridiskas personas 
līdzekļiem; 

113.7. apstiprina ētikas kodeksu un ētikas komisijas sastāvu un komisijas darbības 
nolikumu; 

113.8. apstiprina akadēmijas personu datu aizsardzību reglamentējošos iekšējos 
normatīvos aktus, informācijas sistēmu lietošanas prasības, trauksmes celšanas 
kārtību, pretkorupcijas pasākumus, darba drošības prasības; 

113.9. apstiprina darba samaksas nolikumu, ievērojot personāla atlīdzības politiku; 

113.10. izdod rīkojuma dokumentus, tostarp arī par Padomes vai Senāta (vai Senāta 
izveidotu padomju vai komisiju) lēmumu izpildes kārtību; 

113.11. apstiprina un izdod citus normatīvos aktus, kas nodrošina Akadēmijas darbību 
un nav Padomes vai Senāta kompetencē. 

114. Padome vai Senāts, izdodot iekšējo normatīvo aktu, tajā var deleģēt rektoram 
apstiprināt kārtības, rīcības plānus vai rīkojuma dokumentus par padomes vai Senāta vai 
Senāta izveidotu padomju vai komisiju lēmumu izpildes kārtību.  

115. Akadēmijas lēmējinstitūcijas vai amatpersonas izdotie iekšējie normatīvie akti tiek 
paziņoti Akadēmijas personālam, tos ievietojot Akadēmijas informācijas sistēmās, 
nodrošinot tiem pieejamību, atbilstoši normatīvā akta adresātu lokam, izņemot, ja ārējais 
normatīvais akts nosaka citu publicēšanas kārtību. 

 

X STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA AUGSTSKOLĀ 

116. Akadēmijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību Akadēmijas personāls var 
apstrīdēt Akadēmijas akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmijas akadēmiskās šķīrējtiesas 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

117. Personas, kuras nav Akadēmijas personāla sastāvā, Akadēmijas izdotos 
administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu rektoram. 
Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

118. Iesniegumus par Akadēmijas personāla (darbinieka vai studējošā) ētikas normu 
pārkāpumiem, tostarp, ja ir strīds par Akadēmiskā godīguma pārkāpumu, izskata 
Akadēmijas Ētikas komisija, kas darbojas saskaņā ar rektora apstiprinātu nolikumu. 
Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu par akadēmiskā godīguma pārkāpumu var 
apstrīdēt akadēmiskajā šķīrējtiesā. 



119. Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtība Akadēmijā tiek nodrošināta saskaņā 
ar rektora apstiprināto kārtību, kas ir pieejama ikvienai personai Akadēmijas mājaslapā. 

 

XI AKADĒMIJAS REORGANIZĀCIJA VAI LIKVIDĀCIJA 

120. Lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc 
izglītības un zinātnes ministra vai kultūras ministra ierosinājuma, pamatojoties uz 
Augstākās izglītības padomes atzinumu. 

121. Akadēmijas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta 
iespēja turpināt studijas citā augstskolā. 

 

 


