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JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS  
REKTORA VĒLĒŠANU 

 N O L I K U M S  
 

Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 1.punktu un  

Augstskolu likuma 14². panta pirmās daļas devīto punktu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā – Akadēmija) Rektora 
vēlēšanu nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) izstrādāts saskaņā ar Augstskolu 
likumu un Akadēmijas Satversmi, un tas nosaka: 

1.1.1. rektora amata kandidātiem izvirzāmās prasības un viņu novērtēšanas 
kārtību; 

1.1.2. rektora amata kandidātu atlases procedūru; 

1.1.3. lēmuma pieņemšanas kārtību par rektora kandidātu izvirzīšanu 
ievēlēšanai Satversmes sapulcē; 

1.1.4. rektora ievēlēšanas kārtību; 

1.1.5. kārtību, kādā dokumentējama un publiskojama informācija par atlases 
un izvirzīšanas procedūru un rezultātiem. 

1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt skaidru un godīgu rektora amata kandidātu atlases 
procedūru, kas sekmē tāda rektora amata kandidāta izvirzīšanu ievēlēšanai 
Satversmes sapulcē, kura/-u kompetence atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un 
kuru/-us atbalsta Akadēmijas Padomes vairākums. 

1.3. Nolikums ir saistošs rektora atlases un izvirzīšanas procesā iesaistītajām personām, 
tostarp personām, kuras vēlas iesniegt vai ir iesniegušas pieteikumu konkursam uz 
Akadēmijas rektora amatu. 

1.4. Jautājumus, saistībā ar to kā Akadēmijas Padome izvirza rektora amata kandidātu/-
us ievēlēšanai Satversmes sapulcē, un kuri var rasties šajā Nolikumā 
neparedzētajos gadījumos, izskata un izlemj Padome. 

 

2. Rektora amata kandidātiem izvirzāmās prasības un viņu novērtēšanas kārtība 

 

2.1. Rektora amata kandidātiem izvirzāmās prasības izriet no: 

2.1.1. Augstskolu likumā noteiktajiem ierobežojumiem;  

2.1.2. rektoram kā Akadēmijas augstākajai amatpersonai, kas īsteno 
Akadēmijas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma 
pārstāv augstskolu, noteikto kompetenci; 

2.1.3. rektora amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām šādām vadības 
kompetencēm: 

2.1.3.1. Komandas vadīšana; 



2.1.3.2. Darbinieku motivēšana un attīstīšana 

2.1.3.3. Pārmaiņu vadīšana; 

2.1.3.4. Lēmumu pieņemšana un atbildība. 

2.1.3.5. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 

2.1.3.6. Stratēģiskais redzējums; 

2.1.3.7. Akadēmijas kā organizācijas izpratne un vērtību pieņemšana; 

2.1.4. Rektora amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām 
profesionālajām kompetencēm (vismaz vienu no šīm): 

2.1.4.1. Augstākās izglītības un/ vai zinātnes un / vai nacionālas nozīmes 
kultūras institūcijas vadība; 

2.1.4.2.  Kultūras (mūzikas, dejas, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par 
priekšrocību) projektu vai procesu vadība. 

2.2. Rektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas prasības: 

2.2.1. zinātnes vai profesionālais doktora grāds mākslās vai profesora 
akadēmiskais amats mākslas jomā jebkurā Latvijas vai ārvalstu augstākās 
izglītības institūcijā; 

2.2.2. sasniegumi zinātnē vai mākslās (izcilība savā profilā); 

2.2.3. ir iegūta vadības pieredze (institūcijas vadītājs, vadītāja vietnieks jeb 
struktūrvienības vadītājs) organizācijā, kuras pamatdarbība ir vismaz vienā 
no šādām jomām - augstākā izglītība; kultūra (mūzikas, dejas, kultūrizglītības 
jomas tiks uzskatītas par priekšrocību); zinātne; privāta, valsts vai pašvaldību 
institūcija vai tās dibināta kapitālsabiedrība, kuras kompetence ir saistīta ar 
augstākās izglītības, mūzikas, dejas, kultūrizglītības, kultūras menedžmenta 
vai zinātnes jomu; vai ir iegūta vadības pieredze kultūras (mūzikas, dejas, 
kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par priekšrocību) projektu vai procesu 
vadībā. 

2.2.4. rektora amata kandidāts, ievēlēšanas gadījumā, nebūtu ievēlēts uz 
trešo Akadēmijas rektora termiņu pēc kārtas; 

2.2.5. labas latviešu un angļu valodas zināšanas; 

2.2.6. nevainojama reputācija;  

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

2.2.8. zināšanas par mūzikas un skatuves mākslas nozares tirgus 
tendencēm un ir redzējums par to, kā celt mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
nozares prestižu; 

2.2.9. spējas pārraudzīt izglītības, radošos, zinātnes un pētniecības 
procesus; 

2.2.10. izpratne par finanšu plānošanu un budžeta izlietojuma pārraudzību; 

2.2.11. redzējums par Akadēmijas stratēģiskajiem mērķiem, akadēmijas vietu 
un attīstības virzību Latvijas un Eiropas kontekstā, cilvēkresursu, finanšu 
resursu un infrastruktūras pārvaldības efektīvu struktūru, un kandidāts spēj to 
prezentēt, argumentējot un balstot spēkā esošajā normatīvajā regulējumā un 
Akadēmijas pieejamos resursos; 

2.2.12. motivācija darbam Akadēmijā, izpratne par Akadēmijas 
pamatuzdevumiem un rektora lomu to veikšanā;  

2.2.13. ir sabiedriski aktīva personība ar izcilām komunikācijas prasmēm; 

2.2.14. ir Akadēmijas Padomes vairākuma (aprēķinot no pilna sastāva) 
atbalsts rektora amata kandidāta virzīšanai ievēlēšanai Satversmes sapulcē. 



2.2.15. Ir Akadēmijas Satversmes sapulces vairākuma (aprēķinot no pilna 
sastāva) atbalsts kandidāta ievēlēšanai rektora amatā. 

2.3. Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā uzskaitītās prasības tiek novērtētas atlases 1.kārtā pēc 
kandidāta CV, pieteikuma vēstulē norādītās informācijas un no vispārpieejamas 
informācijas par kandidātu.  

2.4. Nolikuma 2.2.5.-2.2.13.punktā uzskaitītās prasības tiek novērtētas atlases 2.kārtā 
pēc: 

2.4.1. kandidāta CV, pieteikuma vēstulē norādītās informācijas un no 
vispārpieejamas informācijas par kandidātu;  

2.4.2. sniegtajām atbildēm uz jautājumiem intervijas laikā. 

2.5. Nolikuma 2.2.14.punktā izvirzītā prasība tiek novērtēta ar Akadēmijas Padomes 
balsojumu, ievērojot Nolikuma 4.punktā noteikto procedūru. 

2.6. Nolikuma 2.2.15.punktā izvirzītā prasība tiek novērtēta ar Akadēmijas Satversmes 
sapulces balsojumu, ievērojot Nolikuma 5.punktā noteikto procedūru. 

 

3. Rektora amata kandidātu atlases procedūra 

 

3.1. Kārtējās rektora vēlēšanas Akadēmijas Padome organizē (uzsāk rektora amata 
kandidātu atlases procedūru) vismaz sešus mēnešus pirms rektora pilnvaru 
izbeigšanās. Šajā punktā norādītais - sešu mēnešu termiņš pirms rektora pilnvaru 
beigām - nav attiecināms uz rektora vēlēšanām 2022.gadā. 

3.2. Rektora amata kandidātu atbilstību rektora amata prasībām vērtē Padome divās 
konkursa kārtās. Pēc kandidātu izvērtēšanas 2.atlases kārtā Akadēmijas Padome ar 
balsojumu lemj par rektora amata viena vai bvairāku kandidātu virzīšanu ievēlēšanai 
Satversmes sapulcē. Padomes izvirzīto rektora amata kandidātu amatā ievēl 
Akadēmijas Satversmes sapulce. 

3.3. Rektora amata kandidātu atlases procedūra sastāv no šādiem posmiem: 

3.3.1. vakances izsludināšana – nodrošina Personāldaļa; 

3.3.2. iesniegto pieteikumu reģistrēšana – nodrošina Personāldaļa; 

3.3.3. iesniegto pieteikumu izvērtēšana (atlases 1.kārta), lai konstatētu 
kandidāta atbilstību Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā noteiktajām prasībām un 
tām atbilstošos kandidātus virzītu uz atlases 2.kārtu – nodrošina Padome, 
nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, pieaicinot ekspertus;  

3.3.4. kandidātu izvērtēšana (no kandidāta motivācijas vēstulē norādītās 
informācijas, no kandidāta paustā un prezentētā redzējuma vai sniegtajām 
atbildēm intervijas laikā), lai konstatētu kandidāta atbilstību Nolikuma 2.2.5.-
2.2.13.punktā noteiktajām prasībām (novērtēšana atlases 2.kārta) – 
nodrošina Padome, nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, 
pieaicinot ekspertus; 

3.3.5. balsojums par Akadēmijas Padomes vairākuma atbalstu un 
rektora amata kandidāta/-u virzīšanu ievēlēšanai Satversmes sapulcē – 
nodrošina Padome; 

3.3.6. Pēc Padomes ieskatiem var tikt organizētas publiskās debates 
Padomes izvirzītajam rektora amata kandidātam/-iem ar Akadēmijas 
personālu  - organizē Padome, piesaistot atbalsta personāla pārstāvjus; 

3.3.7. rektora ievēlēšanas procedūra – nodrošina Satversmes sapulce. 

3.4. Rektora amata vakanci izsludina vismaz Akadēmijas mājaslapā, Latvijas Vēstnesī 
un digitālajos informācijas rīkos (piemēram, Facebook), norādot: 

3.4.1. informāciju par rektora amata kompetenci un rektora amata termiņu – 
5 gadiem; 



3.4.2. prasības rektora amata kandidātiem; 

3.4.3. iesniedzamos dokumentus: 

 – CV Europass formā, kurā jāatspoguļo ziņas par kandidāta 
profesionālo un akadēmisko karjeru, zinātniskajiem un/vai 
mākslinieciskajiem sasniegumiem, darba pieredzi mūzikas nozarē 
un vadības darbā, svešvalodu pārvaldīšanu un citām prasmēm, 
kas kandidāta ieskatā var būt noderīgas augstskolas rektora 
darbā;  

- motivācijas/ pieteikuma vēstuli, atbilstoši pielikumā Nr. 1 
norādītajai formai; 

- dokumentu, kas apliecina rektora amata kandidāta ievēlēšanu 
profesora akadēmiskajā amatā mākslas jomā un/ vai zinātnes vai 
profesionālo doktora grādu mākslās apliecinošu dokumentu. Ja 
zinātniskais vai profesionālā doktora grāds iegūts ārvalstīs, 
jāiesniedz arī izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai 
diplomam ārvalstīs iegūtais grāds vai diploms atbilst. 

3.4.4. dokumentu iesniegšanas termiņu - nosakāms ne īsāks par 10 dienām 
no vakances izsludināšanas dienas; 

3.4.5. dokumentu iesniegšanas kārtību un vietu; 

3.4.6. datumu/-us, kad plānotas rektora amata kandidātu pārrunas/ intervijas 
ar Padomes locekļiem; 

3.4.7. datumu, laiku un vietu, kur notiks rektora amata kandidātu publiskās 
debates (ja tādas ir plānotas); 

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

3.4.9. informāciju par to, ka rektora amats ir valsts amatpersonas amats; 

3.4.10. informāciju par plānoto atalgojumu; 

3.4.11. informāciju par to, ka iesniegto pieteikumu izvērtēšana un lēmuma 
pieņemšana, kā arī lēmuma publicēšana notiks saskaņā ar šo Nolikumu; 

3.4.12. kontaktinformāciju saziņai jautājumu vai neskaidrību gadījumā un citu 
nepieciešamo informāciju; 

3.4.13. citu, pēc Padomes ieskatiem, būtisku informāciju. 

3.5. Kandidāts iesniedz dokumentus latviešu valodā sludinājumā norādītajā termiņā un 
kārtībā. 

3.6. Personāldaļa reģistrē pieteikumus, to iesniegšanas secībā. Ja pieteikums ir 
nepilnīgs (t.sk., nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai tie ir neskaidri), 
Personāldaļas vadītājs 1 darba dienas laikā par to informē kandidātu un nereģistrē 
pieteikumu līdz brīdim, kad nepilnības ir novērstas. 

3.7. Divu darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, Personāldaļas 
vadītājs pieteikumus kopā ar reģistru nodod Padomes priekšsēdētājam un 
nodrošina iespēju Padomes locekļiem iepazīties ar rektora amata kandidātu 
iesniegtajiem pieteikumiem. 

3.8. Atlases 1.kārta - iesniegto pieteikumu izvērtēšana: 

3.8.1. Padomes locekļi izvērtē rektora amata kandidātu iesniegtos 
dokumentus, lai konstatētu viņu atbilstību Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā 
noteiktajām prasībām.  

3.8.2. Ja Padomes loceklis vienlaikus ir arī rektora amata kandidāts, tas 
nepiedalās rektora amata kandidātu atlasē un balsojumā par rektora amata 
kandidātu virzīšanu ievēlēšanai Satversmes sapulcē. 

3.8.3. Atlases 1.kārtas Padomes sēde ir slēgta – sēdē piedalās tikai 
Padomes locekļi un personas, kuras Padome uzaicina. 



3.8.4. Padome ar atklātu balsojumu un vienkāršu balsu vairākumu (aprēķinot 
no klātesošajiem Padomes locekļiem) pieņem lēmumu par tiem kandidātiem, 
kuri atbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā noteiktajām prasībām un tiek virzīti 
uz atlases 2.kārtu – pārrunām / interviju. 

3.8.5. Tos kandidātus, par kuriem Padome ir lēmusi, ka tie atbilst Nolikuma 
2.2.1.-2.2.4.punktā noteiktajām prasībām, Padomes sekretārs jeb 
Personāldaļas darbinieks uzaicina uz pārrunām/ interviju ar Padomes 
locekļiem. 

3.8.6. Tos kandidātus, par kuriem Padome ir lēmusi, ka tie neatbilst 
Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā noteiktajām prasībām, Padomes sekretārs jeb 
Personāldaļas darbinieks informē par Padomes pieņemto lēmumu. 

3.9. Atlases 2.kārta - kandidātu izvērtēšana: 

3.9.1. Padome organizē un nodrošina pārrunas / interviju ar rektora amata 
kandidātiem, kuri atbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā noteiktajām prasībām 
un ir izvirzīti uz 2.atlases kārtu. 

3.9.2. Atlases 2.kārtas Padomes sēde ir slēgta – sēdē piedalās tikai 
Padomes locekļi un personas, kuras Padome uzaicina. 

3.9.3. Pārrunu/ intervijas jautājumu saturs ir vērsts uz to, lai pārliecinātos par 
kandidāta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. 

3.9.4. Pārrunas/ intervija notiek latviešu un angļu valodā. 

3.10. Padomei ir tiesības pieprasīt no rektora amata kandidāta, vai institūcijām 
papildu dokumentus vai informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par 
rektora amata kandidāta atbilstību izvirzītajām prasībām; 

3.11. Padome uzskata pretendentu par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav 
pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par 
personas nevainojamu reputāciju, uzticamību, godaprātu un spējīgumu neatkarīgi 
pieņemt lēmumu. Lai izvērtētu kandidāta reputāciju, Padome ņem vērā kandidāta 
pieteikuma anketā norādīto un Padomes rīcībā esošo informāciju vismaz šādos 
reputācijas riska aspektos: 

3.11.1.1. kandidāta sodāmība par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot 
personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta; 

3.11.1.2. kandidāta iesaiste korupcijas vai krāpšanas nodarījumos 
(kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 
kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta 
labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma 
pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, krāpšana, 
piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana u.tml.); 

3.11.1.3. kandidāta darbība PSRS, Latvijas PSR vai Latvijai  “nedraudzīgo” 
ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas 
dienestos; 

3.11.1.4. akadēmiskā godīguma pamatprincipu ievērošana kandidāta 
akadēmiskajos vai zinātniskajos darbos. 

3.12. Rektora amata kandidātu no turpmākas dalības konkursā var izslēgt, ja: 

3.12.1. rektora amata kandidāts nav iesniedzis pieteikumu sludinājumā 
norādītajā termiņā vai nav iesniedzis visus sludinājumā norādītos 
dokumentus; 

3.12.2. rektora amata kandidāts vismaz vienu dienu iepriekš nesaskaņojot 
neierodas uz novērtēšanas atlases 2. kārtas norisi uzaicinājumā norādītajā 
laikā; 

3.12.3. pirmajā atlases kārtā tiek konstatēts, ka rektora amata kandidāts 
neatbilst Nolikuma 2.2.1.-2.2.4.punktā noteiktajām prasībām; 



3.12.4. tiek konstatēts, ka rektora amata kandidāts neatbilst Nolikuma 
2.2.6.punktā noteiktajām prasībām; 

3.12.5. rektora amata kandidāts ir rīkojies necienīgi vai apzināti sniedzis 
nepatiesu informāciju; 

3.12.6. Nolikuma 5.5.punktā norādītajā gadījumā - ja rektora amata kandidāts 
neierodas uz vēlēšanām pēc Satversmes sapulces uzaicinājuma. 

3.13. Balsojums par Akadēmijas Padomes vairākuma atbalstu – Nolikuma 
4.punktā noteiktajā kārtībā. 

3.14. Padomes izvirzītā/-o rektora amata kandidāta/-u publiskās debates: 

3.14.1. Padome var lemt par rektora amata kandidātu publisko debašu 
organizēšanu, to norādot rektora amata vakances sludinājumā;  

3.14.2. visiem kandidātiem, kuri pēc 2.atlases kārtas ar padomes vairākuma 
atbalstu tiek virzīti ievēlēšanai Satversmes sapulcē, tiek nodrošinātas 
vienlīdzīgas tiesības piedalīties Publiskajās debatēs;  

3.14.3. debates tiek organizētas klātienē vai attālināti;  

3.14.4. debatēs var tikt uzdoti jautājumi un sniegtas atbildes latviešu un angļu 
valodā; 

3.14.5. kandidātam ir tiesības nepiedalīties debatēs, informējot par to 
Padomes priekšsēdētāju ne vēlāk kā vienu dienu pirms debatēm. 

3.15. Rektora ievēlēšanas procedūra – Nolikuma 5.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Padomes lēmuma -  par rektora amata kandidāta/-u izvirzīšanu balsošanai 
Satversmes sapulcē – pieņemšanas kārtība 

 

4.1. Pēc atlases 2.kārtas Padome slēgtā sēdē ar atklātu balsojumu un balsu vairākumu 
(aprēķinot no pilna Padomes sastāva) pieņem lēmumu par rektora amata 
kandidāta/u izvirzīšanu balsošanai Satversmes sapulcē. 

4.2. Padome pirms balsojuma pieņem lēmumu (ar atklātu balsojumu un vienkāršu 
klātesošo balsu vairākumu) par rīcību, ja neviens no rektora amata kandidātiem 
Padomes balsojumā negūs klātesošo balsu vairākumu.  

4.3. Balsojums veicams par katru no kandidātiem, kurš ir izvirzīts atlases 2.kārtai. 

4.4. Balsošanai Satversmes sapulcē virzāmi visi tie 2.atlases kārtas rektora amata 
kandidāti, kuri ir ieguvuši Padomes vairākuma (aprēķinot no pilna Padomes sastāva) 
atbalstu. 

4.5. Padome pēc Atlases 2.kārtas, bet ne vēlāk kā 5 kalendārās dienas pirms vēlēšanām 
Satversmes sapulcē, publiski izsludina rektora amata kandidātu sarakstu, norādot 
kuri kandidāti tiek virzīti balsošanai Satversmes sapulcē, kā arī nodod Satversmes 
sapulces priekšsēdētājam rektora amata kandidāta/-u iesniegtos pieteikumus (tikai 
to kandidātu pieteikumus, kurus Padome izvirzījusi balsošanai Satversmes sapulcē). 

4.6. Ja neviens no kandidātiem negūst Padomes vairākuma atbalstu virzīšanai 
Satversmes sapulcē, konkurss noslēdzas bez rezultāta un tiek organizēta jauna 
vakances izsludināšana un kandidātu pieteikumu iesniegšana. 

 

5. Rektora ievēlēšanas procedūra Satversmes sapulcē 

 

5.1. Rektoru ievēlē uz pieciem gadiem Akadēmijas Satversmes sapulce aizklāti balsojot, 
atbilstoši šim Nolikumam.  



5.2. Satversmes sapulces locekļiem ne vēlāk kā 5 kalendārās dienas pirms vēlēšanām 
tiek nodrošināta piekļuve to rektora amata kandidātu iesniegtajiem dokumentiem, 
kuri tiek virzīti balsošanai Satversmes sapulcē. 

5.3. Padomes priekšsēdētājs sagatavo ziņojumu un sniedz informāciju Satversmes 
sapulces sēdē par viena vai vairāku Satversmes sapulcei izvirzīto rektora amata 
kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.  

5.4. Satversmes sapulces priekšsēdētājs sadarbībā ar vietnieku un sekretāru sagatavo 
vēlēšanu biļetenus jeb elektroniskā balsojuma formas aizklātai balsošanai pirms 
izziņotās Satversmes sapulces sēdes.  

5.5. Satversmes sapulces priekšsēdētājs, izziņojot sēdi, kurā notiks balsojums par 
rektora amata kandidātiem, nosaka: 

5.5.1. Satversmes sapulces sēdes norises formu (klātienē vai attālināti, vai 
klātienē ar iespēju pieslēgties arī attālināti); 

5.5.2. aizklātā balsojuma organizēšanas veidu (ar biļeteniem jeb izmantojot 
informāciju tehnoloģiju rīkus); 

5.5.3. citus sēdes norises organizatoriskos jautājumus. 

5.6. Ja pirms balsojuma Satversmes sapulcē nav organizētas publiskās debates ar 
rektora amata kandidātiem, tad Satversmes sapulces priekšsēdētājs var uzaicināt 
uz Satversmes sapulces sēdi Padomes izvirzītos rektora amata kandidātus un uzdot 
tiem Satversmes sapulces locekļu jautājumus. Šādā gadījumā, ja rektora amata 
kandidāts neierodas uz vēlēšanām, Satversmes sapulce var to izslēgt  no kandidātu 
saraksta. 

5.7. Satversmes sapulce pirms balsojuma pieņem lēmumu (ar atklātu balsojumu un 
vienkāršu klātesošo balsu vairākumu) par rīcību, ja neizdosies ievēlēt rektoru pēc 
nākamā balsojuma.  

5.8. Ja aizklātā balsojums tiek organizēts ar biļeteniem un balsojuma urnu, rektora 
vēlēšanām Satversmes sapulce sēdes laikā atklātā balsošanā ievēl balsu 
skaitīšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā, komisijas sastāvā nedrīkst būt rektora 
amata kandidāti. 

5.9. Kandidāta ievēlēšanai nepieciešamas 50% plus viena balss no pilna Satversmes 
sapulces sastāva (t.i. vismaz 21 balss).  

5.10. Satversmes sapulce ar atklātu balsojumu un klātesošo balsu vairākumu 
apstiprina aizklātā balsojuma rezultātus. 

5.11. Ja Padomes virzītie viens vai vairāki kandidāti Satversmes sapulcē negūst 
balsu vairākumu: 

5.11.1. Satversmes sapulce ne ātrāk kā pēc nedēļas nosaka Satversmes 
sapulces sēdes datumu un laiku, kurā Padome atklātā balsojumā virza vēl 
vienu no konkursa 2.atlases kārtā vērtētajiem kandidātiem (ja tāds ir) 
ievēlēšanai Satversmes sapulcē un, ja Padomes vairākums (aprēķinot no 
pilna Padomes sastāva)  atbalsta kāda kandidāta virzīšanu ievēlēšanai 
Satversmes sapulcē). Šādā gadījumā, 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.  

5.11.2. un, ja nav neviena cita konkursa 2.atlases kārtā vērtēta kandidāta, 
Padome sešu mēnešu laikā rīko jaunu atklātu starptautisku konkursu, lai 
izraudzītos nākamo rektora amata kandidātu.  

5.12. Līdz atkārtoti organizētajās vēlēšanās ievēlēta rektora apstiprināšanai rektora 
pienākumus pilda Padomes ieceltais Akadēmijas rektora vietas izpildītājs. 



5.13. Ja Satversmes sapulce nav lemtspējīga, šajā Nolikumā noteiktā Satversmes 
sapulces kompetence tiek nodota Senātam. Ja rektoru vēl Senāts, kandidātam 
jāiegūst senatoru vairākuma atbalsts.  

5.14. Jaunievēlētais rektors stājas amatā pēc iepriekšējā rektora pilnvaru termiņa 
beigām.  

 

 

6. kārtība, kādā dokumentējama un publiskojama informācija par atlases un 
izvirzīšanas procedūru un rezultātiem 

 

6.1. Akadēmija saņemtos kandidātu pieteikumus nepublisko, jo rektora amata kandidātu 
iesniegtie dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija, kurai ir tiesības piekļūt 
Padomei, Personāldaļas darbiniekiem un attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri tiek 
virzīti balsošanai Satversmes sapulcē – arī satversmes sapulces locekļiem, kā arī 
strīdus gadījumā strīdā iesaistītajām pusēm, ciktāl tas nepieciešams savu interešu 
aizstāvībai un strīda izskatīšanas institūcijai – Akadēmijas akadēmiskajai šķīrējtiesai 
jeb tiesu instancei, kas izskata strīdu. 

6.2. Visas 6.1.punktā uzskaitītās personas apņemas neizpaust citām personām to rīcībā 
esošo informāciju attiecībā uz atlases procesu un kandidātiem tā norises laikā, kā 
arī pēc tā. Informācijas izpaušana un publicēšana notiek tikai saskaņā ar šajā 
Nolikumā noteikto. 

6.3. Personāldaļas vadītājs līdz ar iesniegto pieteikumu nodošanu Padomei, publisko 
informāciju par kopējo kandidātu skaitu, nesniedzot sīkāku informāciju par kandidātu 
personībām. 

6.4. Padomes sekretārs, uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par rektora amata kandidātu 
izvirzīšanu balsošanai Satversmes sapulcē, nodrošina izvirzītā/-o kandidāta/-u vārdu 
un uzvārdu publiskošanu. 

6.5. Satversmes sapulces priekšsēdētājs pēc lēmuma pieņemšanas par kandidāta 
ievēlēšanu rektora amatā vai konkursa noslēgšanās bez rezultāta, Satversmes 
sapulces lēmumu publicē Akadēmijas mājaslapā un Latvijas Vēstnesī. 

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

6.7. Satversmes sapulces sekretārs 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 
kandidāta ievēlēšanu rektora amatā nodod Personāldaļas vadītājai Satversmes 
sapulces sēdes protokola izrakstu par rektora ievēlēšanu. Personāldaļas vadītājs 
dokumentāciju ievieto personas lietā. Pēc kandidāta pieprasījuma, Personāldaļas 
vadītājs var izsniegt kandidātiem izrakstu no sēžu protokolu lemjošās daļas, kas 
attiecas uz personu, kura pieprasījusi informāciju.  

 

7. Noslēguma jautājumi 

 

7.1. Balstoties uz Satversmes sapulces lēmumu par kandidāta ievēlēšanu rektora amatā, 
Padome slēdz ar rektoru darba līgumu un nosaka rektora darba pienākumus. 
Padome nosaka rektora atalgojumu un novērtē rektora darbību. 

 

Padomes priekšsēdētāja                                     Helēna Demakova 
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1.pielikums 
pie Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora vēlēšanu nolikuma 

 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora amata 

kandidāta pieteikuma anketa  
(forma) 

 

Vārds:  Uzvārds:  
 

Deklarētā adrese: 
 

e-pasta adrese, mobilā tālruņa nr.: 
 

Lūdzu, aprakstiet Jūsu motivāciju pieteikties šim konkursam un norādiet Jūsu zināšanas, kvalifikāciju un 
prasmes, kas vislabāk atbilst šī amata prasībām (teksta apjoms – ne vairāk kā 1800 rakstzīmes ar 
atstarpēm):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lūdzu, aprakstiet Jūsu redzējumu par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas stratēģisk ajiem 
mērķiem, akadēmijas vietu un attīstības virzību Latvijas un Eiropas kontekstā, cilvēkresursu, finanšu 
resursu un infrastruktūras pārvaldības efektīvu struktūru, ņemot vērā spēkā esošo normatīvos aktu 
regulējumu un resursu pieejamību (teksta apjoms – ne vairāk kā 3600 rakstzīmes ar atstarpēm):  
 
 
 
 
 
 

Ar šo apliecinu, ka savam pieteikumam esmu pievienojis/-usi Dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), 
Europass formā, kurā ir pilnīga un patiesa informācija par manu izglītību un darba pieredzi, kā arī esmu 
pievienojis/-usi dokumentu, kas apliecina manu ievēlēšanu profesora akadēmiskajā amatā mākslas jomā 
un/ vai apliecina man piešķirtu zinātnes vai profesionālā doktora grāda mākslās (kopiju).  
Ar šo apliecinu, ka iesmu iepazinies/-usies un piekrītu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora 

vēlēšanu nolikumā noteiktajām rektora amata atlases prasībām;  
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Ar šo informēju, ka Padome var saņemt atsauksmes par manu iepriekšējo profesionālo darbību no šādām 
personām (informācija nav obligāta): 
 
1) ___________________________________________________________________________; 

 (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasta adrese, tālr.nr., sadarbības veids) 
 

2) _________________________________________________________________________________;  
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasta adrese, tālr.nr., sadarbības veids) 

 
 3) ________________________________________________________________________________;  
                     (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasta adrese, tālr.nr., sadarbības veids) 
 

Ar šo apliecinu, ka man ir nevainojama reputācija, tostarp: 
□ Neesmu bijis ir sodīts/-a par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai 
sodāmība dzēsta vai noņemta; 
□ Neesmu bijis/-usi iesaistīts/-a korupcijas vai krāpšanas skandālos (kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 
piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu 
pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana vai došana, 
tirgošanās ar ietekmi, krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana u.tml.); 
□ Neesmu bijusi PSRS, Latvijas PSR vai Latvijai  “nedraudzīgo” ārvalstu valsts drošības dienestu, 
izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;  
□ Neesmu pārkāpis/-usi akadēmiskā godīguma pamatprincipus (tostarp, manos akadēmiskajos vai 
zinātniskajos darbos nav konstatējami plaģiāta gadījumi).  
 

VALODA:   ZINĀŠANU LĪMENIS (atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas 
sistēmai):  

 Pamatlīmenis 
(A1-A2) 

Vidējais līmenis 
(B1-B2) 

Augstākais līmenis 
(C1-C2) 

latviešu       

angļu valoda        

[pretendents 
norāda] 

svešvaloda 

      

 
 

Piekrišana kandidāta pieteikumā un dzīves aprakstā norādīto datu apstrādei 
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, reģistrācijas Nr.90000028796, juridiskā adrese: 
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV – 1050, tālr.: +371 29353116, e-pasts: dati@jvlma.lv, veic 
manā pieteikumā un dzīves aprakstā norādīto datu apstrādi.  
 
Minētā ietvaros es, _______________________________, personas kods 
_______________, 
                                               (vārds, uzvārds) 

 

□ Piekrītu   □ Nepiekrītu 

 
ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija veic manu pieteikumā un dzīves aprakstā 
norādīto personu datu apstrādi, lai konkursa ietvaros nodrošinātu pieteikuma izvērtēšanu un 
lēmuma pieņemšanu. Pretendenta personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvērtētu, vai 
attiecīgais pretendents atbilst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas darbā pieņemšanas 
kritērijiem. Ja pretendents nesniedz informāciju, kas nepieciešama šādas izvērtēšanas 
veikšanai, tas var ietekmēt pretendenta novērtēšanas rezultātus, un Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija nebūs atbildīga par šādām sekām.  
 

mailto:dati@jvlma.lv
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  □ Piekrītu   □ Nepiekrītu 
 
ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Personāldaļa ar mērķi iegūt atsauksmi no 
iepriekšējām darba vietām kontaktēsies ar iepriekšējo darba vietu vadību.  
 

□ Piekrītu   □ Nepiekrītu 
 
Ja mana kandidatūra tiks virzīta balsošanai Satversmes sapulcē, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija publiskos informāciju par to, ka pretendēju uz rektora amatu . 
 
Ja mana kandidatūra tiks virzīta balsošanai Satversmes sapulcē, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija manu pieteikumu un dzīves aprakstu padarīs pieejamu Satversmes 
sapulces locekļiem un to saglabās Personāldaļā. 
 
Esmu informēts/-a, ka man ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu, iesniedzot 
attiecīgu rakstisku paziņojumu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija šādā gadījumā neturpina pretendenta personas datu apstrādi un 
personas datus neatgriezeniski dzēš. 
 
Parakstot šo dokumentu, apliecinu, ka: 
1) piekrišana ir brīvi sniegta, tā ir apzināta un pilnībā atbilst manam vēlmēm;  
2) izsniegtā piekrišana tiks izmantota godprātīgi un neaizskar citu personu tiesības un 
intereses; 
3) piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam;  
4) es iepazinos un man ir saprotama Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Privātuma 
politika, tai skaitā informācija par personas datu apstrādes nolūkiem, apstrādes tiesiskiem 
pamatiem, datu glabāšanas termiņiem, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas leģitīmām 
interesēm, personas datu saņēmējiem, tiesībām iepazīties ar saviem Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas rīcībā esošajiem personas datiem, kā arī tiesībām tos labot vai dzēst, 
tiesībām ierobežot apstrādi, tiesībām uz datu pārnesamību un tiesībām iebilst pret datu 
apstrādi, tiesībām vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, ievērojot Privātuma 
politikā norādīto, ka visas domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas un Eiropas 
Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 
 
 
 
 202__.gada _____.________________   _______________________ 

(paraksts) 

 
 

 
 

Padomes priekšsēdētāja                                              Helēna Demakova 
 

 

 

 


