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JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJAS 

SATVERSMES SAPULCES 

N O L I K U M S 

 

Satversmes sapulces nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) izstrādāts saskaņā ar Saeimas 

2006. gada 2. novembrī pieņemto likumu Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Satversmi un 14.07.2011. grozījumiem LR likumā Augstskolu likums. 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Satversmes sapulces darbību un funkcijas reglamentē Augstskolu likums, Valsts 

pārvaldes iekārtas likums, likums Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Satversmi un šis Nolikums.  

1.2. Nolikumu apstiprina Satversmes sapulce. 

1.3. Satversmes sapulce ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā 

– Akadēmija) augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija 

akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. 

2. Satversmes sapulces kompetence 

2.1. Satversmes sapulce: 

2.1.1. pieņem un izdara grozījumus Akadēmijas Satversmē; 

2.1.2. ievēlē un atceļ rektoru; 

2.1.3. noklausās un vērtē rektora pārskatu; 

2.1.4. ievēlē Senātu un atceļ senatorus; 

2.1.5. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus; 

2.1.6. apstiprina Satversmes sapulces, Senāta, Akadēmiskās šķīrējtiesas un 

Rektora vēlēšanu nolikumus; 

2.1.7. noklausās un vērtē Senāta pārskatu, pieņem lēmumus par tā darbību; 

2.1.8. noklausās un vērtē Akadēmiskās šķīrējtiesas pārskatu, pieņem lēmumus par 

šķīrējtiesas darbību; 

2.1.9. izskata un izlemj konceptuālus Akadēmijas darbības un attīstības 

jautājumus un apstiprina Akadēmijas attīstības stratēģiju. 

3. Satversmes sapulces vēlēšanas 

3.1. Akadēmijas Satversmes sapulci 40 personu sastāvā ievēlē uz trīs gadiem. 

Proporcionālas pārstāvniecības nodrošināšanai personāla pārstāvju grupas, 

aizklāti balsojot, ievēlē: 24 pārstāvjus no akadēmiskā personāla, 8 – no 

studējošajiem, 8 – no vispārējā personāla.  

3.2. Satversmes sapulces pilnvaru sākuma datums ir jaunievēlētās Satversmes sapulces 

pirmā sēde. 

3.3. Lēmumu par Satversmes sapulces pārstāvniecības kvotām no akadēmiskajām 

struktūrvienībām (katedrām, Zinātniskās pētniecības centra) un citām augstskolas 

struktūrvienībām pieņem un pārstāvju vēlēšanas Satversmes sapulcei izsludina 

Senāts. 

3.4. Pārstāvjus Satversmes sapulcei ievēlē:  

3.4.1. katedru, Zinātniskās pētniecības centra un citu augstskolas struktūrvienību 

personāls; 

3.4.2. studējošo pašpārvalde. 



3.5. Pārstāvju vēlēšanas Satversmes sapulcei organizē un atbildīgi par vēlēšanu norisi 

ir struktūrvienību vadītāji un studējošo pašpārvaldes padomes priekšsēdētājs. 

Vēlēšanu rezultātus – protokola lemjošās daļas izrakstu – atbildīgās personas 

iesniedz Senāta priekšsēdētājam 30 dienu laikā no brīža, kad ir izsludinātas 

Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanas. 

3.6. Ja ievēlētais Satversmes sapulces loceklis izbeidz darba vai studiju attiecības ar 

Akadēmiju, tad viņa vietā viena mēneša laikā attiecīgajā struktūrvienībā ievēlams 

cits pārstāvis.  

3.7. Satversmes sapulces pārstāvi var atsaukt tā personāla grupa, kura viņu ievēlējusi. 

Satversmes sapulces pārstāvis ir atsaukts, ja par tā atsaukšanu nobalso ne mazāk 

kā 75 procenti no attiecīgās struktūrvienības personāla. Satversmes sapulces 

pārstāvja atsaukšanas gadījumā attiecīgā personāla grupa ievēlē jaunu 

Satversmes sapulces pārstāvi. 

4. Satversmes sapulces darbība 

4.1. Satversmes sapulces sēdi sasauc rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.   

4.2. Satversmes sapulces ārkārtas sēde attiecīgu izvirzītu jautājumu apspriešanai ir 

jāsasauc, ja to rakstiski pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa no Satversmes 

sapulces locekļu pilna skaita vai studējošo pašpārvaldes padome, ja padome šādu 

lēmumu ir pieņēmusi ar ne mazāk kā 2/3 no studējošo pašpārvaldes padomes 

pārstāvju pilna skaita.  

4.3. Sasaucot Satversmes sapulces sēdi, tiek noteikta sēdes darba kārtība un personas, 

kuras ir atbildīgas par darba kārtībā iekļauto jautājumu sagatavošanu  

izskatīšanai. Sākot sapulces sēdi, pirms izsludinātās darba kārtības 

apstiprināšanas sapulcei ir tiesības to papildināt vai grozīt ar priekšlikumiem, 

kurus var ierosināt ikviens sapulces loceklis. 

4.4. Satversmes sapulces sēdes dienu, laiku un apspriežamos jautājumus izziņo 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs vismaz 10 darba dienas pirms sēdes. Lēmumu 

projekti un izskatāmo jautājumu materiāliem ir jābūt pieejamiem Akadēmijas 

bibliotēkas Grāmatu nodaļā 10 darba dienas pirms Satversmes sapulces sēdes. 

4.5. Jaunievēlētas Satversmes sapulces pirmo sēdi sasauc Senāta priekšsēdētājs, šo 

sapulces sēdi atklāj un vada iepriekšējā sapulces sastāva priekšsēdētājs līdz 

brīdim, kamēr tiek ievēlēts jaunievēlētās sapulces priekšsēdētājs. 

4.6. Pēc ievēlēšanas uzsākot darbu, Satversmes sapulce ievēlē sapulces priekšsēdētāju, 

kura pienākums ir organizēt un vadīt Satversmes sapulces sēdes, sapulces 

priekšsēdētāja vietnieku, kurš nepieciešamības gadījumā aizvieto priekšsēdētāju, 

un sapulces sekretāru, kurš protokolē sapulces sēdes.  

4.7. Lēmumu pieņemšanas kārtība Satversmes sapulcē: 

4.7.1. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sapulces sēdē piedalās 

vismaz divdesmit viens sapulces loceklis (51 procents no pilna sapulces 

sastāva);  

4.7.2. Satversmes sapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar vienkāršu 

balsu vairākumu (51 procents no klātesošo sapulces locekļu skaita), izņemot 

šī Nolikuma 4.7.3., 4.7.4.1., 4.7.4.2., un 4.7.4.3.punktā noteikto. Lēmums 

stājas spēkā tā pieņemšanas dienā; 

4.7.3. jaunu Akadēmijas Satversmi vai grozījumus Satversmē sapulce pieņem tad, 

ja par šādu lēmumu atklāti balsojot ir nobalsojis vairākums 51 procents no 

pilna sapulces sastāva, t.i., vismaz 21 balss.  

4.7.4. Satversmes sapulce aizklāti balsojot ievēlē: 

4.7.4.1. Satversmes sapulces priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru; 

4.7.4.2. Akadēmisko šķīrējtiesu; 

4.7.4.3. Senātu. 



Šajā punktā noteiktajā kārtībā aizklātajās vēlēšanās amatpersona ir ievēlēta, ja tā 

ir saņēmusi vienkāršu balsu vairākumu (51 procents no klātesošo sapulces 

locekļu skaita). Aizklāto vēlēšanu rezultāts stājas spēkā tad, kad Satversmes 

sapulce atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ir apstiprinājusi aizklāto 

vēlēšanu rezultātu. Citus šajā nolikuma punktā nenoteiktus jautājumus par 

amatpersonu ievēlēšanas un atsaukšanas procedūru nosaka attiecīgi Satversmes 

sapulces apstiprināti nolikumi par Akadēmisko šķīrējtiesu un Senātu. 

4.8. Satversmes sapulce aizklāti balsojot ievēlē Akadēmijas rektoru atbilstoši Rektora 

vēlēšanu nolikumam un Senāta apstiprinātajam Nolikumam par kārtību kādā tiek 

organizētas rektora vēlēšanas. Akadēmijas rektors ir ievēlēts, ja par rektora 

amata kandidātu aizklātajās vēlēšanās ir nobalsojis vairākums (51 procents no 

pilna sapulces sastāva, t.i., vismaz 21 balss). Akadēmijas rektora aizklāto 

vēlēšanu rezultāts stājas spēkā tad, kad sapulce ar 51 procentu no pilna sapulces 

sastāva atklāti balsojot ir apstiprinājusi aizklāto vēlēšanu rezultātu.  

4.9. Akadēmijas personāls normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Satversmes sapulces 

lēmumus (administratīvos aktus vai faktisko rīcību) var pārsūdzēt Akadēmiskajā 

šķīrējtiesā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

4.10. Personas, kuras nav Akadēmijas personāla sastāvā , Satversmes sapulces 

lēmumus (administratīvos aktus vai faktisko rīcību) var apstrīdēt , iesniedzot 

iesniegumu rektoram 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

4.11. Satversmes sapulces un prezidija sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta: 

4.11.1. protokola datumu un numuru; 

4.11.2. piedalījušos un nepiedalījušos Satversmes sapulces locekļu vārdu, 

uzvārdu;  

4.11.3. darba kārtību; 

4.11.4. sēdes gaitu;  

4.11.5. lēmumus (norādot lēmumu izpildes termiņu un atbildīgo par izpildi).  

Protokolu paraksta sēdes vadītājs (sapulces priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 

vietnieks) un sekretārs. 

4.12. Atbildīgais par lēmuma izpildi ziņo Satversmes sapulcei par izpildes 

rezultātiem, lēmuma neizpildes gadījumā sniedz paskaidrojumu, motivējot 

apstākļus. 

4.13. Informācija par Satversmes sapulces sēdes lēmumiem ir atklāta un pieejama 

visam Akadēmijas personālam. Atbildīgais par informācijas sniegšanu ir 

Satversmes sapulces sekretārs. Satversmes sapulces sēžu protokoli glabājas 

Akadēmijas kancelejas lietvedībā.  

4.14. Satversmes sapulce savu darbību izbeidz, ja Ministru kabinets ir pieņēmis 

lēmumu par Akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju. 

 

 

Satversmes sapulces priekšsēdētājs      Jānis Kudiņš 


