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APSTIPRINĀTS 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta sēdē  

2021. gada 29. septembrī, protokols nr. 8 
 

Kārtība, kādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas senāts izvirza padomes 

locekļus darbam padomē 

 

Izdota saskaņā ar  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 1.punktu,  
73.panta pirmās daļas 1.punktu,  

Augstskolu likuma pārejas noteikumu 62.punktu un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  

Satversmes 20.5.punktu  
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība, kādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāts izvirza padomes 

locekļus darbam JVLMA padomē (turpmāk tekstā – Kārtība), nosaka: 

1.1.1. padomes locekļiem izvirzāmās prasības un viņu novērtēšanas kārtību; 

1.1.2. padomes locekļu atlases procedūru; 

1.1.3. padomes locekļu pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas komisijas 

sastāvu un kompetenci; 

1.1.4. Senāta lēmuma par padomes locekļa izvirzīšanu un atsaukšanu kārtību; 

1.1.5. kārtību, kādā dokumentējama un publiskojama informācija par atlases un 

izvirzīšanas procedūru un rezultātiem. 

1.2. Kārtība ir izstrādāta ar mērķi, lai nodrošinātu skaidru, atklātu, godīgu un profesionālu 

pretendentu atlases procedūru, kas sekmē kompetentas augstskolas padomes izveidi 

un tādu padomes locekļu izvirzīšanu, kas bauda Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas (turpmāk tekstā – JVLMA) Senāta vairākuma atbalstu. 

1.3. Kārtība ir saistoša JVLMA padomes locekļu atlases un izvirzīšanas procesā 

iesaistītajām personām, tostarp personām, kuras vēlas iesniegt vai ir iesniegušas 

pieteikumu konkursam uz JVLMA padomes locekļa amata vietu. 

 

2. Padomes locekļiem izvirzāmās prasības un viņu novērtēšanas kārtība 

2.1. Padomes locekļiem izvirzāmās prasības izriet no: 

2.1.1. Augstskolu likumā noteiktajiem ierobežojumiem;  

2.1.2. padomei kā koleģiālai JVLMA augstākajai lēmējinstitūcijai, kas ir atbildīga par 

valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī 

nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā 

noteiktajiem mērķiem, noteikto kompetenci; 

2.1.3. Padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām šādām 

vadības kompetencēm: 

2.1.3.1. Stratēģiskais redzējums; 

2.1.3.2. Orientācija uz attīstību; 

2.1.3.3. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 

2.1.3.4. Plānošana un organizēšana; 

2.1.3.5. Lēmumu pieņemšana un atbildība. 

2.1.4. Padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajām 

profesionālajām kompetencēm (vismaz vienu no šīm): 

2.1.4.1. Augstākās izglītības un/ vai zinātnes institūcijas vadība; 

2.1.4.2. Kultūras (mūzikas, dejas, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par 

priekšrocību) projektu vai procesu vadība; 

2.1.4.3. Starptautiskas un vietēja mēroga iesaistīto pušu sadarbības veidošana; 

2.1.4.4. Finanšu vadība un audits;  

2.1.4.5. Risku vadība un iekšējās kontroles sistēma. 

2.2. Padomes locekļa amata kandidātam tiek izvirzītas šādas prasības: 



2 
 

2.2.1. Ir JVLMA darbinieks (uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir darba tiesiskajās 

attiecībās ar JVLMA). 

2.2.2. Iegūta izglītība augstākās izglītības pakāpē, izņemot pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču 

kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus. 

2.2.3. Ir iegūta vadības pieredze, attīstot Kārtības 2.1.3.punktā un kādu no Kārtības 

2.1.4.punktā uzskaitītajām kompetencēm vismaz vienā no šādām jomām: 

2.2.3.1. augstākā izglītība; 

2.2.3.2. kultūra (mūzikas, dejas, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par 

priekšrocību); 

2.2.3.3. zinātne; 

2.2.3.4. valsts vai pašvaldību institūcija vai tās dibināta kapitālsabiedrība, kuras 

kompetence ir saistīta ar augstākās izglītības, mūzikas, dejas, 

kultūrizglītības, kultūras menedžmenta vai zinātnes jomu. 

2.2.4. Padomes loceklim ir jābūt izpratnei par izglītības sistēmu kopumā un 

kultūrizglītības sistēmu Latvijā. 

2.2.5. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī, atbilstoši Eiropas vienotās valodu 

prasmes noteikšanas sistēmai (https://www.coe.int/en/web/common-european-

framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-

assessment-grid). 

2.2.6. Nevainojama reputācija.  

2.2.7. Padomes loceklis nav un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms tam, kad sāk pildīt 

JVLMA padomes locekļa amata pienākumus, nav bijis Saeimas deputāts, 

Ministru kabineta loceklis vai parlamentārais sekretārs. 

2.2.8. Padomes locekļa amata pretendenta virzīšanu padomes locekļa amatam 

atbalsta vairākums no pilna JVLMA Senāta sastāva. 

2.3. Kārtības 2.2.1.-2.2.7.punktā uzskaitītās padomes locekļa amata kandidātam izvirzītās 

prasības tiek novērtētas pēc amata pretendenta CV un motivācijas vēstulē norādītās 

informācijas, pēc intervijas laikā pretendenta demonstrētajām kompetencēm un no 

vispārpieejamas informācijas par pretendentu. Kārtības 2.2.8.punktā izvirzītās 

prasība tiek novērtēta ar JVLMA Senāta balsojumu. 

2.4. Padomes locekļa amata pretendenta novērtēšana, lai izvērtētu tā atbilstību 

izvirzītajām prasībām, notiek: 

2.4.1.  novērtēšana atlases 1.kārtā un 2.kārtā - atbilstoši JVLMA Senāta izveidotas 

komisijas izstrādātiem kritērijiem (pretendenta atbilstības vērtējumu skalām un 

tām noteikto piešķiramo punktu skaitu), tos pievienojot Kārtībai kā 1.pielikumu. 

2.4.2. novērtēšana atlases 3.kārtā - ar JVLMA Senāta balsojumu, ievērojot Kārtības 

5.punktā noteikto procedūru. 

 

3. Padomes locekļu atlases procedūra 

3.1. Pretendentu atbilstību JVLMA padomes locekļa amata prasībām vērtē trīs konkursa 

kārtās: 

3.1.1. Konkursa 1.kārta – Pretendentu atlase; 

3.1.2. Konkursa 2.kārta – strukturēta intervija (pārrunas un kompetenču intervija); 

3.1.3. Konkursa 3.kārta – JVLMA Senāta balsojums. 

3.2. Padomes locekļu atlases procedūra sastāv no šādiem posmiem: 

3.2.1. Kārtības 1.pielikuma izstrāde, nosakot pretendentu vērtēšanas kritērijus 

(pretendenta atbilstības vērtējumu skalas un tām noteikto piešķiramo punktu 

skaitu) un iesniedzamo dokumentu noteikšana (ja nepieciešams, arī iesniedzamo 

dokumentu veidņu izstrāde)  – nodrošina JVLMA Senāta izveidota komisija; 

3.2.2. Vakances izsludināšana – nodrošina Personāldaļa; 

3.2.3. Iesniegto pieteikumu reģistrēšana – nodrošina Personāldaļa; 

3.2.4. Iesniegto pieteikumu izvērtēšana (1.kārta) un intervijas ar amata 

pretendentiem (2.kārta) – nodrošina Senāta izveidota komisija; 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
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3.2.5. Ziņojums par iesniegtajiem pieteikumiem – nodrošina Senāta izveidotas 

komisijas pārstāvis; 

3.2.6. Balsojums par JVLMA Senāta vairākuma atbalstu diviem visvairāk 1.kārtā un 

2.kārtā punktus ieguvušajiem kandidātiem, jeb vairāk kandidātiem, ja tie ir 

ieguvuši vienādu punktu skaitu (3.kārta) – nodrošina Senāts; 

3.2.7. Rezultātu publicēšana – nodrošina Senāta sekretārs; 

3.2.8. Pretendentu informēšana par konkursa rezultātu – nodrošina Personāldaļa. 

3.3. Padomes locekļa vai locekļu vakanci izsludina JVLMA darbinieku vitrīnā un vismaz 

vienā no JVLMA informācijas sistēmām, norādot: 

3.3.1. Informāciju par padomei noteikto kompetenci un padomes locekļa amata 

termiņu – 4 gadiem; 

3.3.2. prasības amata pretendentiem; 

3.3.3. iesniedzamos dokumentus; 

3.3.4. dokumentu iesniegšanas termiņu un kārtību (klātienē un/ vai pa pastu un / vai 

elektroniski); 

3.3.5. informāciju par to, ka padomes locekļa amats ir valsts amatpersonas amats; 

3.3.6. informāciju par plānoto atalgojumu; 

3.3.7. informāciju par to, kādā veidā pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu; 

3.3.8. Kontaktinformāciju saziņai jautājumu vai neskaidrību gadījumā un citu 

nepieciešamo informāciju. 

3.4. Pretendents iesniedz dokumentus latviešu valodā sludinājumā norādītajā termiņā, 

kurš nav īsāks par 2 nedēļām kopš vakances publicēšanas dienas. 

3.5. Personāldaļa reģistrē pieteikumus, to iesniegšanas secībā. Ja pieteikums ir nepilnīgs 

(t.sk., nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai tie ir neskaidri, vai svešvalodā), 

Personāldaļas vadītājs 2 darba dienu laikā par to informē pretendentu, un nereģistrē 

pieteikumu līdz brīdim, kad nepilnības ir novērstas. 

3.6. Triju darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, Personāldaļas 

vadītājs pieteikumus kopā ar reģistru nodod Senāta izveidotai komisijai un nodrošina 

iespēju senatoram iepazīties ar pretendentu iesniegtajiem pieteikumiem. 

3.7. Senāta izveidota komisija: 

3.7.1. izvērtē visu pretendentu iesniegtos dokumentus, piešķirot punktu skaitu 

atbilstoši izstrādātajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem; 

3.7.2. rīko intervijas ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas 

novērtējuma atbilst izvirzītajām prasībām jeb ieguvuši konkursa 1.kārtā noteikto 

minimālo punktu skaitu, un novērtē pretendenta kompetences, piešķirot punktu 

skaitu atbilstoši izstrādātajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem; 

3.7.3. sagatavo Senātam ziņojumu par atlases procesa 1.kārtas un 2.kārtas 

rezultātiem, virzot uz konkursa 3.kārtu divus visvairāk punktu skaitu ieguvušos 

kandidātus jeb vairāk kandidātus, ja tie ir ieguvuši vienādu un vislielāko punktu 

skaitu. 

3.8. Senāta izveidotā komisija nodrošina senatoriem iespēju iepazīties ar ziņojumu vismaz 

3 darba dienas pirms konkursa 3.kārtas norises. 

 

4. Padomes locekļu pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas komisija 

4.1. Padomes locekļu pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu konkursa 1.kārtā un 

konkursa 2.kārtā nodrošina komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: 

4.1.1. Satversmes sapulces priekšsēdētājs; 

4.1.2. Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks 

4.1.3. Senāta priekšsēdētājs; 

4.1.4. Senāta priekšsēdētāja vietnieks; 

4.1.5. Rektors; 

4.1.6. Studējošo pašpārvaldes pārstāvis; 

4.1.7. Personāldaļas vadītājs; 

4.1.8. Jurists. 
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4.2. Ja kāds no Kārtības 4.1.punkta apakšpunktā uzskaitītajiem personāla pārstāvjiem ir 

pretendents uz padomes locekļa amatu, tas nekavējoties pārtrauc darbu Komisijā un 

Komisija darbojas nepilnā sastāvā. Ja uz padomes locekļa amatu pretendē divas vai 

vairāk personas no Kārtības 4.1.punkta apakšpunktā uzskaitītajiem personāla 

pārstāvjiem, Senāts deleģē nepieciešamo Komisijas locekļu skaitu, lai Komisijas 

sastāvā būtu 8 Komisijas locekļi. 

4.3. Komisija ar atklātu balsojumu no sava vidus apstiprina Komisijas priekšsēdētāju. 

Komisijas darbu protokolē Personāldaļas vadītājs. 

4.4. Komisija Pretendentus izvērtē un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs. Komisijas sēdes 

un intervijas ar Pretendentiem notiek klātienē vai attālināti, izmantojot kādu no 

tiešsaistes platformām (Microsoft Teams, Zoom u.tml.), atkarībā no valstī noteiktajiem 

pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem. Komisijas 

sēžu protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs. 

4.5. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja, pieņemot lēmumu, balsu 

skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

4.6. Ar Konkursa norisi saistītos jautājumus publiski komentē Komisijas priekšsēdētājs.  

4.7. Komisijai ir šāda kompetence: 

4.7.1. pirms konkursa izsludināšanas, izstrādāt un apstiprināt pretendentu atbilstības 

vērtējumu skalas un piešķiramo punktu skaitu; 

4.7.2. pirms konkursa izsludināšanas, noteikt pretendentu iesniedzamos 

dokumentus, ja nepieciešams, izstrādājot un apstiprinot arī iesniedzamo 

dokumentu veidnes; 

4.7.3. apstiprināt konkursa uz padomes locekļa vakanci sludinājuma saturu; 

4.7.4. patstāvīgi lemt par interviju saturu (t.sk., jautājumiem), taktiku un struktūru, kā 

arī interviju norises kārtību. Intervijas saturs ir vērsts uz to, lai pārliecinātos par 

pretendenta kompetencēm un atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī par viņa 

redzējumu par JVLMA pārvaldības attīstības iespējām, ņemot vērā Latvijas un 

starptautisko kontekstu; 

4.7.5. izvērtēt iesniegto pretendentu pieteikumus konkursa 1.kārtā un konkursa 

2.kārtā, kā arī virzīt  uz konkursa 3.kārtu divus visvairāk punktu skaitu ieguvušos 

kandidātus jeb vairāk kandidātus, ja tie ir ieguvuši vienādu un vislielāko punktu 

skaitu; 

4.7.6. Ja uz 3.kārtu virzītais kandidāts nav ieguvis JVLMA Senāta vairākuma atbalstu, 

vai  izvirzītais kandidāts ir atsaucis savu kandidatūru, Komisija var virzīt 3.kārtai 

kandidātu, kas ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu (1. un 2. konkursa kārtā) 

jeb pieņemt lēmumu sludināt konkursu atkārtoti. 

4.8. Komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta, vai institūcijām papildu dokumentus vai 

informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pretendenta atbilstību 

konkursa prasībām; 

4.9. Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības konkursā, ja: 

4.9.1. pretendents nav iesniedzis pieteikumu sludinājumā norādītajā termiņā vai nav 

iesniedzis visus sludinājumā norādītos dokumentus; 

4.9.2. pretendents vismaz vienu dienu iepriekš nesaskaņojot neierodas uz konkursa 

2. kārtas strukturēto interviju (pārrunām un kompetenču interviju) uzaicinājumā 

norādītajā intervijas norises laikā; 

4.9.3. Komisija konstatē, ka pretendents nav saņēmis nepieciešamo minimālo punktu 

skaitu, lai turpinātu dalību konkursa nākamajā kārtā (atbilstoši Komisijas 

apstiprinātajām pretendentu atbilstības vērtējumu skalām un piešķiramo punktu 

skaitam).  

4.10. Komisija uzskata pretendentu par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav 

pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par 

personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot pretendenta reputāciju, ņem vērā 

Komisijas rīcībā esošo informāciju. 

4.11. Katrs Komisijas loceklis individuāli novērtē katru pretendentu konkursa 1.kārtā 

un konkursa 2.kārtā, piešķirot punktu skaitu. Komisijas sekretārs apkopo Komisijas 
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locekļu individuālos vērtējumus pēc katras kārtas un katram no pretendentiem tiek 

piešķirts aritmētiski vidējais vērtējums.  

4.12. Uz konkursa trešo kārtu tiek virzīti tie divi kandidāti, kas konkursa 1.kārtā un 

2.kārtā ieguvuši vislielāko punktu skaitu jeb vairāk kandidāti, ja tie ir ieguvuši vienādu 

un vislielāko punktu skaitu. 

 

5. Senāta lēmuma par padomes locekļa izvirzīšanu pieņemšanas kārtība 

5.1. Senāta sēde, kurā notiek Komisijas ziņojuma sniegšana senatoriem un balsojums par 

padomes locekļu izvirzīšanu, ir slēgta. Sēdē piedalās tikai senatori un Komisijas 

locekļi vai to pārstāvis. 

5.2. Senāts ar atklātu balsojumu un vairākuma atbalstu, aprēķinot no pilna Senāta 

sastāva, apstiprina konkursa 1.kārtas un 2.kārtas rezultātus un tos kandidātus, kuri ir 

izvirzīti konkursa 3.kārtai. Senāts var neapstiprināt Komisijas izvirzītos kandidātus 

3.kārtai  tikai, ja tam ir argumentēts pamatojums. 

5.3. Lēmumu par padomes locekļa izvirzīšanu amatā uz 4 gadiem pieņem Senāts ar 

atklātu balsojumu. Padomes loceklis ir izvirzīts, ja ir saņēmis senatoru vairākuma 

atbalstu, aprēķinot no pilna Senāta sastāva.  

5.4. Balsojums veicams par katru no kandidātiem, kurš ir izvirzīts konkursa 3.kārtai. 

5.5. Ja vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādi visaugstāko punktu skaitu un to skaits 

pārsniedz vakanču skaitu (konkursa situācijā), Senāts pirms balsojuma pieņem 

lēmumu (ar atklātu balsojumu un vienkāršu klātesošo balsu vairākumu) par rīcību, ja 

neizdosies izvirzīt nepieciešamo padomes locekļu skaitu pēc pirmā balsojuma. 

5.6. Konkursa gadījumā izvirzīts ir tas kandidāts, kurš saņēmis visvairāk senatoru balsu 

(arī konkursa gadījumā ir jāsaņem vairākuma senatoru atbalstu, vairākumu aprēķinot 

no pilna Senāta sastāva). 

5.7. Lai nodrošinātu visu pretendentu vienlīdzīgas tiesības, ja senators vienlaikus ir arī 

pretendents, viņš nav tiesīgs izteikties par savu vai citu personu kandidatūru, bet 

viņam kā senatoram ir tiesības noklausīties ziņojumu par konkursa 1.kārtas un 

2.kārtas rezultātiem un balsot, tostarp arī par sevi. 

5.8. Pēc tam, kad Senāts ar balsojumu ir paudis atbalstu 3.kārtā izvirzītajiem kandidātiem, 

Senāta priekšsēdētājs apkopo balsojuma rezultātus un konstatē – kurš kandidāts 

ieguvis nepieciešamo un vislielāko balsu skaitu, tāpēc uzskatāms par izvirzītu 

padomes locekļa amatam uz 4 gadiem. 

5.9. Senāts ar atklātu balsojumu un klātesošo balsu vairākumu apstiprina Senāta 

priekšsēdētāja ziņojumu. 

 

6. kārtība, kādā dokumentējama un publiskojama informācija par atlases un 

izvirzīšanas procedūru un rezultātiem 

6.1. JVLMA saņemtos pretendentu pieteikumus nepublisko, jo padomes locekļa amata 

pretendentu iesniegtie dokumenti un Komisijas sēžu protokoli, Komisijas ziņojums, kā 

arī individuālie novērtējumi ir ierobežotas pieejamības informācija, kurai ir tiesības 

piekļūt senatoriem, Komisijas locekļiem, Personāldaļas darbiniekiem, kā arī strīdus 

gadījumā strīdā iesaistītajām pusēm, ciktāl tas nepieciešams savu interešu 

aizstāvībai un strīda izskatīšanas institūcijai – JVLMA 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 pretendentiem tā norises laikā, kā 

arī pēc tā. Informācijas izpaušana un publicēšana notiek tikai saskaņā ar šajā Kārtībā 

noteikto. 

6.3. Personāldaļas vadītājs līdz ar iesniegto pieteikumu nodošanu Komisijai, ievieto 

informāciju JVLMA personāla mājaslapā par kopējo pretendentu skaitu, nesniedzot 

sīkāku informāciju par pretendentu personībām. 

6.4. Senāta sekretārs uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par padomes locekļu izvirzīšanu 

(3.kārtas rezultātiem) nodrošina rezultātu publicēšanu JVLMA darbinieku mājaslapā, 

norādot: 
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6.4.1. izvirzītā padomes locekļa/-u vārdu un uzvārdu; 

6.4.2. kopējo pretendentu skaitu, kuru pieteikumi tika reģistrēti; 

6.4.3. kopējo pretendentu skaitu, kuru pieteikumi tika virzīti 2.kārtai; 

6.4.4. kopējo pretendentu skaitu, kuru pieteikumi tika virzīti 3.kārtai. 

6.5. Personāldaļa 3 (trīs) darba dienu laikā par JVLMA Senāta pieņemto lēmumu informē 

Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. 

6.6. Senāta sekretārs 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par padomes locekļu 

kandidātu izvirzīšanu nodod Personāldaļas vadītājai Senāta sēdes protokola izrakstu 

par Senāta lēmumiem attiecībā uz padomes locekļu izvirzīšanu un Komisijas 

ziņojumu par konkursa 1.kārtas un 2.kārtas rezultātiem. Personāldaļas vadītājs 

dokumentāciju ievieto pie iesniegtajiem dokumentiem un par pieņemto lēmumu 

informē katru šo pretendentu. Pēc pretendenta pieprasījuma, Personāldaļas vadītājs 

var izsniegt pretendentam tikai Senāta vai Komisijas sēdes protokola izrakstu no 

sēdes norises un lemjošās daļas, kas attiecas uz personu, kura pieprasījusi 

informāciju.  

 

7. Senāta lēmuma par padomes locekļa atsaukšanu pieņemšanas kārtība 

7.1. JVLMA Senātam ir tiesības atsaukt no amata Senāta izvirzīto padomes locekli, ja tas 

ir zaudējis Senāta uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi un neatbilstoši JVLMA 

padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus. 

7.2. Atsaukšanu no padomes locekļa 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. 

7.3. Senāts izskata ierosinājumu viena mēneša laikā pēc tā iesniegšanas dienas JVLMA 

rektorāta birojā.  

7.4. 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. 

7.5. Pēc uzaicināto personu (ja ir uzaicinātas personas) viedokļu noklausīšanās, Senāts 

ar atklātu balsojumu un vairākuma atbalstu, aprēķinot no pilna Senāta sastāva, 

pieņem lēmumu par padomes locekļa atsaukšanu no amata. 

7.6. Padomes loceklis ir atsaukts no amata, ja atsaukuma ierosinājums ir saņēmis 

vairākuma atbalstu, aprēķinot no pilna Senāta sastāva.  

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

8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Senāta izvirzītais padomes loceklis/-ļi darbu JVLMA padomē uzsāk ar datumu, kāds 

norādīts Senāta lēmumā vai ar notikumu, kam jāiestājas, atbilstoši Senāta lēmumā 

noteiktajam. 

8.1.1. Ja līdz 2021.gada 30.novembrim ir izvirzīts vēl vismaz viens padomes loceklis 

no Ministru kabineta vai Valsts prezidenta puses, pirmais JVLMA padomes 

sastāvs darbu uzsāk 30.novembrī. Ja līdz 2021.gada 30.novembrim nav ir 

izvirzīts vēl vismaz viens padomes loceklis no Ministru kabineta vai Valsts 

prezidenta puses, pirmais JVLMA padomes sastāvs darbu uzsāk vienas nedēļas 

laikā pēc vēl vismaz viena padomes locekļa izvirzīšanas no Ministru kabineta vai 

Valsts prezidenta puses. 

8.2. Pirmais JVLMA padomes sastāvs darbu uzsāk saskaņā ar JVLMA Senāta izstrādāto 

un pieņemto JVLMA padomes darbības uzsākšanas kārtību. 

 

Senāta priekšsēdētājs                 profesors Normunds Vīksne                 


