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Apstiprināts 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

2019. gada 16. janvārī Senāta sēdē, protokols nr. 1 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Attīstības projektu uzraudzības padomes nolikums 

 

Izdots saskaņā ar  

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

73.panta pirmās daļas 1.punktu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  

Satversmes 20.10.punktu, 

2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 26 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku 

pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi”,  

2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 27 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju 

programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, 

2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 25 “ Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās 

izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" 

pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, 

Vienošanās nr. 8.2.3.0/18/A/013; nr. 8.2.2.0/18/I/001 un nr. 8.2.1.0/18/I/001  par 

projektu īstenošanu 2.pielikumu 2.2. punkts. 

 

 

1. Vispārīgi noteikumi 

1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) Attīstības 

projektu uzraudzības padome (turpmāk – UP) ir konsultatīva padomdevēja 

institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt JVLMA attīstību atbilstoši JVLMA 

Attīstības stratēģijā 2016. - 2020. gadam noteiktajam. 

1.2. UP nolikumu apstiprina JVLMA Senāts, nosakot UP funkcijas, uzdevumus, 

sastāvu, tā apstiprināšanu un darba organizāciju. 

 

2. UP sastāvs 

2.1. UP sastāvā ir pieci līdz septiņi padomnieki, kurus ar rīkojumu apstiprina JVLMA 

rektors. 

2.2. UP sastāvā ir JVLMA rektors, JVLMA Satversmes sapulces priekšsēdētājs, 

akadēmiskā personāla pārstāvis, studējošo pārstāvis, darba devēju vai to apvienību 

pārstāvis, mūzikas jomas atzīti profesionāļi un to profesionālo organizāciju 

pārstāvji. 

2.3. UP priekšsēdētājs ir JVLMA rektors. 

2.4. Studējošo pārstāvi izvirza JVLMA Studējošo pašpārvalde. 

2.5. UP var pieaicināt citus pārstāvjus, atbilstoši nepieciešamajām profesionālajām 

kompetencēm.   

 

 

http://8.2.3.0/18/A/013
http://8.2.2.0/18/I/001
http://8.2.1.0/18/I/001
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3. UP uzdevumi 

3.1. Sniegt priekšlikumus JVLMA attīstības stratēģijas ieviešanas procesam kopumā un 

JVLMA attīstības projektu veiksmīgai ieviešanai (t.sk. projektu efektīvam 

finansējuma izlietojumam, izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai, sasniegto 

rezultātu kvalitātes izvērtēšanai, sadarbības ar profesionālajām organizācijām 

uzlabošanai u.c.).  

3.2. Sniegt priekšlikumus JVLMA vadībai attīstības stratēģijas un darbības plānošanas 

dokumentu izstrādē. 

3.3. Citi uzdevumi, kas saistīti ar JVLMA attīstību. 

 

4. UP darba organizācija 

4.1. UP tiek sasaukta pēc tās priekšsēdētāja, vai ne mazāk kā trešdaļas UP locekļu 

ierosinājuma.  

4.2. UP sēdes tiek protokolētas, un pieņemtie lēmumi ir atklāti. 

4.3. UP sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā. 

4.4. UP sniedz ieteikumus, priekšlikums, atzinumus vai viedokli, to apstiprinot ar ne 

mazāk kā 2/3 (no pilna sastāva) UP locekļu balsīm. 

 

Senāta priekšsēdētājs     docents Jānis Baltiņš 

 

 

 

 

 


