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APSTIPRINĀTS 

JVLMA Senāta sēdē  

2006.gada 13. decembrī, protokols Nr. 8 

Ar grozījumiem: 

Grozījumi apstiprināti ar 2009. gada 11. marta Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 3  

Grozījumi apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 

   

 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

ZINĀTNISKĀS PADOMES 

NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā – JVLMA) Zinātniskās padomes 

(turpmāk tekstā – Padome) nolikums reglamentē JVLMA koleģiālās zinātnieku institūcijas 

darbību. 

1.2. Padomes nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Zinātniskās darbības likumā, Augstskolu likumā 

un JVLMA Satversmē noteiktajām prasībām.  

1.3. Padomes nolikumu apstiprina JVLMA Senāts. 

 

2. Zinātniskās padomes sastāvs un darbība 

 

2.1. Padomi septiņu zinātnieku sastāvā, no kuriem trīs darbiniekus izvirza Zinātniskās 

pētniecības centra (turpmāk tekstā - ZPC) zinātniskā (akadēmiskā) personāla Pilnsapulce un 

četrus izvirza zinātniskā un radošā darba prorektors,  pēc rektora ierosinājuma uz trim 

gadiem apstiprina Senāts.  
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

2.2. Padomes priekšsēdētāju ievēl Padome. Padomes priekšsēdētājs organizē un vada Padomes 

darbu. Padomes priekšsēdētāju var atsaukt Padome. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

2.3. Padomes darba dokumentēšanai Padome ievēl sekretāru, kurš var arī nebūt Padomes 

balsstiesīgs loceklis. 

2.4. Padome savu darbību pārtrauc, ja izbeidzas darbības termiņš.  

2.5. Padomi vai tās locekli pirms darbības termiņa beigām atsauc Senāts pēc savas iniciatīvas vai 

pēc rektora ierosinājuma. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

2.6. Par savu darbību Padome ne retāk kā reizi gadā atskaitās Senātam. 

2.7. Ja Padomes loceklis pārtrauc darbu JVLMA vai atrodas ilgstošā prombūtnē (ilgāk par 

diviem mēnešiem), rektors var ierosināt Senātam apstiprināt cita zinātnieka iekļaušanu 

Padomes sastāvā līdz Padomes darbības termiņa beigām vai uz promesošā zinātnieka 

prombūtnes laiku. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

2.8. Interešu konflikta gadījumā Padomes loceklim ir pienākums atturēties no piedalīšanās sēdē.  

(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

 

3. Zinātniskās padomes kompetence 

 

3.1. Padome ir zinātnieku koleģiāla konsultatīva padome, kas: 

3.1.1. stratēģiski virza un novērtē zinātniskās pētniecības darbību JVLMA;  

3.1.2. piedalās lēmumu pieņemšanas procesā JVLMA zinātniskās darbības jomā; 

3.1.3. nosaka ZPC darbības galvenos virzienus;  

3.1.3.¹ izvērtē un sniedz atzinumu par ZPC darbinieku paveikto darbu iepriekšējā kalendārajā 

gadā un darba plānu jaunajam kalendārajam gadam; 
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(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

3.1.4. novērtē ZPC darbību un sniedz atzinumus Senātam;  

3.1.5. atbilstoši JVLMA Satversmes 62.3.punktam, atklātā konkursā ievēl personas vadošā 

pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatā. Ievēlēšanas nosacījumus reglamentē 

ZPC nolikums. Konkursa izsludināšana uz vakantajām akadēmisko amatu vietām un 

vēlēšanu norise notiek atbilstoši JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā noteiktajai vispārējai kārtībai, ciktāl citi 

normatīvie akti un šis nolikums nenosaka citādi; 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

3.1.6. pēc ZPC vadītāja ierosinājuma izskata zinātnisko darbinieku atcelšanu no akadēmiskā 

amata; 

3.1.6.¹ atbilstoši Zinātniskās darbības likumā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Zinātniskās pētniecības centra nolikumā noteiktajai kārtībai, ievēl ZPC vadītāju uz 

laiku, kas nepārsniedz piecus gadus (lēmumu par ievēlēšanas termiņu pieņem Padome 

pēc Zinātniskā un radošā darba prorektora ierosinājuma), kā arī pieņem lēmumu par 

ZPC vadītāja atcelšanu no amata; 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

3.1.7. izvērtē esošās JVLMA doktora studiju programmas, iesniedz Rektorātam 

priekšlikumus to satura, darba organizācijas un realizācijas resursu uzlabošanai, var 

izstrādāt priekšlikumus jaunu doktora studiju programmu un apakšprogrammu 

atvēršanai; 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

3.1.8. izvērtē doktora grāda pretendentu iesniegtos promocijas darbus un pieņem lēmumu 

par to virzīšanu iesniegšanai Promocijas padomē; 

3.1.9. piedalās JVLMA Zinātnisko konferenču, kā arī citu zinātnisko projektu plānošanā un 

organizēšanā; 

3.1.10. atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nolikumā par promocijas 

kārtību un kritērijiem noteiktajām prasībām: 

3.1.10.1. apspriež personas iesniegto promocijas darbu, sniedz atzinumu par promocijas 

darba zinātnisko novitāti un ieguldījumu, noformējot atzinumu izrakstā no sēdes 

protokola; 

3.1.10.2. pielīdzina zinātniskā grāda pretendenta akadēmisko darbību doktora studiju 

programmas prasībām. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2009. gada 11.marta Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 3) 

3.1.11. pēc zinātniskā un radošā darba prorektora pieprasījuma, izvērtē un sniedz atzinumus 

par JVLMA darbinieku zinātniskās darbības rezultātu kvalitāti un izstrādāto pētījumu 

manuskriptu publicēšanas aktualitāti;  
 (Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1) 

3.1.12. var sasaukt ārkārtas ZPC zinātniskā (akadēmiskā) personāla pilnsapulci. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

 

 

4. Zinātniskās padomes darbības dokumentācija 

 

4.1. Padomes dokumentācija glabājas atbilstoši JVLMA lietu nomenklatūrai. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

4.2. Padomes sēdes protokolē sekretārs, un sēžu protokoli tiek glabāti atbilstoši JVLMA lietu 

nomenklatūrai. 
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 17. janvāra Senāta sēdes lēmumu, protokols Nr. 1 ) 

4.3. Padomes protokolus paraksta Padomes priekšsēdētājs un sekretārs. 

4.4. Informācija par Padomes sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama. Atbildīgais par 

informāciju ir Padomes sekretārs. 

 

                        Senāta priekšsēdētājs docents Jānis Baltiņš 


