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2009./2010. studiju gads Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas dzīvē ir īpašs: 
pagājuši 90 gadi kopš 1919. gada  
20. augusta, kad Latvijas valdība oficiāli 
uzdeva Jāzepam Vītolam izveidot Latvijas 
Konservatoriju, un 1920. gada  
11. janvārī, skanot speciāli atklāšanas 
svētkiem komponētajai J. Vītola Līgai ar 
Edvarta Virzas vārdiem, notika Konser-
vatorijas – vēlākās Mūzikas akadēmijas – 
atklāšanas ceremonija. 

Šajā 90 gadu jubilejas bukletā esam 
centušies apstādināt mirkļus mūsu  
augstskolas dzīvē, paraudzīties, kādi esam 
pašlaik. Tas nav tikai skats Akadēmijas 
tagadnē. Ir īpaši svarīgi, lai, apzinoties savu 
esību pašlaik, mēs domātu par Akadēmijas 
nākotni. Mūsu kopējais darbs Akadēmijā 
prasa lielu neatlaidību no ikviena. Šī īpašība 
dzimst katra cilvēka dvēselē, nekas ārējs 
nespēj mums to dot. Tikai ar neatlaidību un 
cerību mēs spēsim īstenot savus principus, 
tuvoties saviem mērķiem. Cerības pamatā ir 
ticība, kas palīdz mums iztēloties mērķus un 
iedvesmo darbībai, lai tos sasniegtu. Novēlu, 
lai katram no mums ir kāds ideāls, uz ko 
vērst cerību, un lai mēs būtu tie, kuri spēj šo 
cerību piepildīt.

Daudz laimes mums visiem Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 90. dzimšanas 
dienā!

Artis Sīmanis 
profesors 
JVLMA rektors



2 3

Kā dzīvoja un strādāja Konservatorija pagājušā gadsimta pirmajā pusē
Mozaīka divos cēlienos ar prologu un bez  nobeiguma

PROLOGS 
jeb pirmais gads Latvijas 
Konservatorijas dzīvē
1919. gada 20. augusts: Ministru Kabinets 
pieņem rezolūciju par Latvijas Konservato-
rijas (LK) dibināšanu; par tās direktoru tiek 
iecelts komponists profesors Jāzeps Vītols.

9. septembris: Jāzeps Vītols vēstulē Annijai 
Vītolai: .. man atpūta nav lemta; esmu tagad 
iejūgts un velku ķerri, lai gan visi riteņi vēl 
čīkst, tomēr mazliet tieku uz priekšu. [..] viena 
sēde dzen otro – drīz būs jārīkojas ar pulksteni 
rokā. Notiek pirmā LK padomes sēde, kurā 
piedalās Jāzeps Vītols, Nikolajs Alunāns, 
Ada Benefelde, Pāvuls Jurjāns, Oskars 
Žubītis, Bonifācija Roge, Pauls Šūberts, 
Jānis Lazdiņš, Alfrēds Ozoliņš. 

10. septembris: darbā tiek pieņemti 
pirmie pedagogi. J. Vītols vēlāk atceras: 
.. maz pamazām saplūda Rīgā gandrīz visi 
latvieši, kas vien dziedāja, spēlēja, komponēja; 
priekšā jau atradās daļa no likvidētās Rīgas 
Ķeizariskās mūzikas skolas paidagoģiskā 
personāla. Tikai pateicoties šim mūziķu 
saplūdumam, radās iespēja sastādīt jau 
pirmajā mācības gadā gandrīz pilnu skolotāju 
kadru [Latvijas Konservātorija. 1919–1929. 
Rīga: Valters un Rapa, 1930].

6. oktobris: sākas uzņemšanas 
pārbaudījumi; lielai daļai reflektantu nav 
priekšzināšanu mūzikā. J.Vītols:  
 Aspirantu naivitāte bija pa daļai satricinoša; 
pārbaudītāji atradās nemitoši starp smiekliem 
un asarām [turpat].

20. novembris: pēc Bermonta armijas uz-
brukumu atsišanas sākas regulārs darbs LK 
klasēs (~150 audzēkņi, 12 pedagogi).

30. novembris: pirmo koncertu LK zālē 
sniedz Konservatorijas stīgu kvartets (Jānis 
Lazdiņš, Edmondo Lučīni, Augusts Jungs, 
Alfrēds Ozoliņš) un pianiste Bonifācija 
Roge. Recenzents Ernests Brusubārda rak-
sta: Koncerts, kas atradis daudz apmeklētājus, 
jāatzīst par reti izdevušos. Jaundibinātais 
stīgu kvartets jau labi saspēlējies: smalki 
niansējumi un detaļu izstrādājumi rāda, ka 
kvarteta dalībnieki ar mīlestību un nodošanos 
ķērušies pie darba [laikraksts Jaunākās Ziņas, 
1919, 1. decembris].

1920. gada 11. janvāris: notiek LK 
atklāšanas oficiālais akts; piedalās 
Nacionālās operas koris Paula Jozuusa 
vadībā, Konservatorijas stīgu kvartets, 
dziedātāji Ada Benefelde, Ādolfs Kaktiņš 
un Pauls Sakss, čellists Alfrēds Ozoliņš, 
pianisti Ludvigs Bētiņš un Alfrēds Kalniņš. 

30. maijs: pirmo mācību gadu jaunā  
augstskola noslēdz ar 34 pedagogiem un  
367 audzēkņiem. 

PIRMAIS CĒLIENS  
krešendo formā, taču  
ne bez sarežģījumiem  
un konfliktiem
1921–1930 
1923. gada 12. novembrī Saeima pieņem 
Konservatorijas Satversmi. Tajā noteikti 
rektora (līdz tam – direktors) un prorektora 
(līdz tam – inspektors) amatu nosaukumi, 
Dekānu padomes sastāvs, kā arī apstiprināta 
jau pastāvošā augstskolas struktūra. 
Ar nelieliem 1938. gadā pieņemtiem 
grozījumiem Satversme ir spēkā visā  
Latvijas brīvvalsts laikā.

Otrajā mācību gadā Augusta Junga vadībā 
darbojas audzēkņu stīgu orķestris, kopš 
trešā gada – simfoniskais orķestris, kurš 
parasti reizi pusgadā sniedz koncertu. 
Ik nedēļu notiek slēgtais vai atklātais 
audzēkņu vakars. Audzēkņu koncertos 
ieeja ir pret programmām, zemā ieejas maksa 
(20–30 santīmi) piesaista daudz klausītāju.

Pirmā LK audzēkņu sagatavotā operizrāde 
– skati no Pētera Čaikovska Jevgeņija 
Oņegina Pētera Meļņikova režijā, Teo-
dora Reitera muzikālajā vadībā – notiek 
Nacionālās operas telpās 1923. gada  
25. maijā.

1927./1928. mācību gadā Emīla Kupera 
vadībā darbu uzsāk Diriģentu klase, bet 
1928./1929. mācību gadā – Ādolfa Ābeles 
vadītā Kara kapelmeistaru klase. Operas 
un simfoniskā orķestra diriģentu klasē 
uzņem Kompozīcijas teorijas un Ērģeļu 
nodaļas audzēkņus, kuri jau beiguši 
fūgas, instrumentācijas un partitūras 
lasīšanas kursus un turpina pilnveidot savu 
kompozīcijas meistarību. Kara kapel-
meistaru klasē paralēli speciālpriekšmeta 
apguvei var studēt Pūšaminstrumentu 
nodaļas audzēkņi. 

1928. gada pavasarī LK padome nobalso 
par profesora grāda piešķiršanu Arvīdam 
Daugulim, Marijai Gubenei, Paulam 
Jozuusam, Augustam Jungam, Jurim 
Jurjānam, Pāvulam Jurjānam, Jēkabam 
Kārkliņam, Paulam Saksam un Paulam 
Šūbertam, bet 1929. gada pavasarī par pro-
fesoriem ievēl Adu Benefeldi, Bonifāciju 
Rogi, Ādolfu Mecu un Jāni Mediņu. 

Tādējādi LK darbības pirmajā desmitgadē 
piepildījumu ir guvusi augstskolas 
dibinātāju pamatatziņa: stabilu bāzi 
profesionālismam dod pilnīga, noapaļota 

un vispusīga muzikālā izglītība. Oficiāli 
to apstiprina absolventiem piešķirtie 
diplomi ar brīvmākslinieka grādu 
vai atestāti (atkarībā no tā, ar kādām 
atzīmēm absolvents beidzis studijas). 
Praktiski to apliecina pati dzīve: skolās, 
tautas konservatorijās, arī privātpraksē 
darbojas daudzi labi mūzikas skolotāji, 
uz operskatuves un orķestros redzami 
daudzi jauni mūziķi. Ir arī pirmie virtu-
ozi, pirmās starptautiskās atzinības. Taču 
līdzās pozitīvajam neizbēgami rodas arī 
problēmas.

1931–1940
Visai smagi Konservatoriju skar  
30. gadu sākuma saimnieciskā krīze, kas nes 
līdzi budžeta samazinājumu apmēram par 
40 %. Tiek likvidēti fakultatīvie priekšmeti, 
atlaista virkne docētāju. Lai glābtu daļu 
audzēkņu no piespiedu izslēgšanas, pedago-
gi strādā ar viņiem par brīvu. Šādā situācijā 
saasinās vairākas jau agrāk gruzdējušas 
problēmas. Viena no nopietnākajām – LK 
mācībspēku korpusa atjaunošana. Karotāja 
pozīcijās nostājas arī Emilis Melngailis: 
Konservatorijā tais vietās, kur tagad sēž profe-
sora Vītola nevarīgā opozīcija, itin labi noderētu 
tā saskaņotā draudze, kuru tagad redzam tieši 
pie praktiskā darba. Nespējīgo invalīdu vietā 
mūzikas vēsturi, estētiku, teorijas elementārās 
daļas, folkloru, latvisku stilu, obligatorisko 
klavierspēli līdz ar citām tamlīdzīgām lietām 
labi varētu mācīt Jānis Zālītis, Jēkabs Graubiņš, 
Jānis Kalniņš, Jēkabs Poruks [žurnāls Mūzikas 
Apskats, 1932, 1. nr.].

No jauna uzliesmo cīņa pret ārzemniekiem 
un tiem LK docētājiem, kuri neprot 
latviešu valodu. Kāda Izglītības minis-
tram adresēta anonīma vēstule ietver 

pat atklātas rupjības nacionālo ideju 
piesegumā: Latvijas atbrīvotāju pēcnācējiem, 
kā arī citiem latvjiem nav nemaz tik patīkami 
mācīties pie vecām mātītēm un klausīties viņu 
vācu vai sakropļotā latviešu valodā [1933, 
jūnijs]. Opozīcijā iesaistās dzeltenā prese: 
Ja piekristu direktora loģikai, tad māju varētu 
aizpildīt, piem., ar ķīniešu vai nēģeru spēkiem, 
jo arī starp tiem varētu sameklēt pirmās šķiras 
zvaigznes. Bet kāpēc tad izdot latviešu tautas 
līdzekļus tādai internacionālai „iebraucamai 
vietai”.. [laikraksts Aizkulises, 1934, 
13. aprīlis].

Rektors saglabā savu pārliecību:  
.. nacionālismu mākslā nevajag samainīt ar plaša 
horizonta trūkumu. Privātvēstulē viņš jau 
agrāk rakstījis: .. tas, ko dēvē par tipiski lat-
visku, varētu būt čaumalu atliekas no tās olas, 
no kuras latviešu māksla tikko izlīdusi [1921, 
26. maijs]. Bet atklātībā pielej eļļu ugunij 
ar savu it kā nevainīgi uzstādīto jautājumu: 
kurš man varētu pateikt un parādīt, kā 
latvieši spēlē oboi un kā latviski skan do-
mažora gamma? [Uldis Siliņš. Dziesmai vieni 
gala nava. Jāzeps Vītols savās un laikabiedru 
vēstulēs 1918–1944. Rīga: Nordik, 2006]. 

1934./1935. mācību gadā LK darbību uz 
sūdzību pamata sāk revidēt Valsts  
kontrole. Tiek sastādīts garš administratīvo 
pārkāpumu saraksts, un 1935. gada rudenī 
J. Vītolam rektora postenis ir jāatstāj. 
Morālai kompensācijai ar Ministru 
Kabineta 25. augusta sēdes lēmumu tiek 
nodibināts Konservatorijas padomes 
goda priekšsēdētāja amats. J. Vītolu ieceļ 
šai amatā, viņš turpina arī strādāt ar 
Kompozīcijas teorijas klases studentiem, 
bet pēc Paula Jozuusa nāves 1937. gadā 
atkal kļūst par rektoru.

Vēl jāuzsver, ka arī pati Konservatorijas 
ēka tolaik pieder pie Rīgas mūzikas dzīves 

rosīgākajiem centriem: tās Lielajā zālē, 
kas pēc 1928. gada vasarā veiktās pārbūves 
kļuvusi par vienu no skaistākajām Rīgā, 
vismaz katru otro vakaru notiek kon-
certi. Tos rīko ne vien LK, bet arī dažādas 
biedrības, kolektīvi, solisti. Koncertafišas 
piedāvājums apmierina visas garšas un 
gaumes. Nauda, kas ieņemta par zāles 
izīrēšanu, nonāk Konservatorijas fondā un 
tiek izlietota saimnieciskiem mērķiem.

... 1940. gada 30. maijā LK zālē, kura grezni 
dekorēta ar lauru kokiem, palmām un 
piramīdēm, notiek mācību gada noslēguma 
akts. Ceļamaizi dzīvei saņem 22 jauni 
mūziķi, to skaitā komponists Jānis Līcītis, 
pianistes Irēne Spriņģis-Dunkele, Felicita 
Maizīte-Kalēja, Juta Daugule, dziedātāja 
Herta Štrausa, vijolnieki Olafs Ilziņš, 
Voldemārs Priednieks, Bernhards Tiltiņš, 
mežradznieks Jānis Zicmanis. Tas ir  
20. izlaidums Latvijas Konservatorijas 
vēsturē. 

OTRAIS CĒLIENS  
ar trīskāršu vēsturisko 
dekorāciju maiņu
1940–1950
1940. gada 11. jūnijā Ministru Kabinets 
apstiprina docētāju sarakstu nākošajam 
mācību gadam. 14. jūnijā notiek pa-
domju armijas uzbrukums Latvijas 
robežpunktam, 17. jūnijā pāri robežai sāk 
velties padomju tanki, un dažās dienās Lat-
vija no brīvvalsts pārvēršas okupētā zemē...

1940. /1941. mācību gads formāli rit 
pārorganizācijas zīmē. Taču būtībā augst-
skola ar pārkārtojumiem īpaši nesteidzas 
un janvāra oficiālajā ziņojumā raksta: 
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Konservatorija izstrādā sev jaunu Satversmi, 
ņemot par paraugu Ļeņingradas un Tbilisas 
Konservatoriju Satversmes, un iesniegs to 
Jums tālākvirzīšanai februāra mēnesī. [..] 
Pārskatu par paredzamajiem pārkārtojumiem 
un darbības plāniem uz jauniem pamatiem 
Konservatorija sniegs Jums šī ceturkšņa 
beigās. Mācību darbā tiek ieviesti tikai 
paši neizbēgamākie jauninājumi: nodibina 
Marksisma-ļeņinisma katedru, stundu 
plānā iekļauj Komunisma mācības pama-
tus un krievu valodu, ievieš obligatorisko 
vingrošanu speciālistu vadībā. Nav gan 
iespējams izvairīties no ideoloģiskajām 
nodevām augstskolas sabiedriskajā dzīvē, 
kurai vismaz ārēji jāatspoguļo tas, ka arī 
Konservatorijā ir ienācis jaunais gars.

1941. gada pavasarī politiskā cilpa pamazām 
savelkas arvien ciešākā mezglā. 30. aprīļa 
svinīgā koncerta repertuārs (par godu 
Maija svētkiem) ir daudz padomiskāks nekā 
1940. gada 7. novembra koncerts: koris un 
orķestris Arvēda (Arvīda) Norīša vadībā 
atskaņo Internacionāli un Komunistiskās 
partijas himnu, orķestris spēlē Nikolaja 
Mjaskovska Apsveikšanas uvertīru, Konser-
vatorijas stīgu kvartets iestudējis gruzīnu 
komponista Nikolaja Narimanidzes Rapso-
diju, kā solisti uzstājas docentūras nelatviešu 
daļas pārstāvji Jūlija Serafimova un Sergejs 
Tagers, bet Eduards Miķelsons dzied īstenās 
padomju dziesmas (Dobrovolec/Brīvprātīgais, 
Pesnja o Staline/Dziesma par Staļinu u. c.). 
Konservatorijas sienās pastiprinās partijas 
un komjaunatnes darbinieku modrība, 
izplatās slepena sarunu noklausīšanās, zeļ 
denunciācijas. Tā līdz 1941. gada 14. jūnijam 
– līdz pirmajai latviešu tautas masveida 
deportāciju dienai.

... Konservatorijas izlaidums paredzēts 
1941. gada 30. jūnijā. Uzsāktā eksāmenu 

sesija pārtrūkst 22. jūnijā, kad Rīgu ieņem 
nacistiskās Vācijas karaspēks. Vienu 
okupāciju nomaina otra. 1940./1941. mā-
cību gads paliek bez izlaiduma. 

1941–1944 
Ar vācu Propaganda-Abteilung Ost-
land un vietējās Izglītības un kultūras 
ģenerāldirekcijas atļauju Konservatorija 
jauno darba cēlienu uzsāk 1941. gada  
1. novembrī. Tiesa, jau kopš vācu 
okupācijas sākuma Konservatorijas ēkā 
(tāpat kā daudzās citās mācību iestāžu 
ēkās) ir iekārtota lazarete, augstskolai 
atstājot vien kancelejas telpas ar ieeju no 
Alfrēda Rozenberga gatves (tag. Raiņa 
bulvāra). Individuālās nodarbības notiek 
docētāju privātdzīvokļos, grupu stun-
das – bijušā Fonoloģijas institūta telpās 
Brīvkunga fon der Golca gatvē (tag. As-
pazijas bulvārī), mācību koncerti – nelielā 
zālē Lāčplēša un Baznīcas ielas stūrī, bet 
atklātie koncerti – Universitātes aulā. 
Studijas turpina lielākā daļa iepriekšējo 
audzēkņu, ik gadu notiek jaunu studentu 
uzņemšana (1941. gadā ap 50, 1942. gadā – 
ap 90 jaunu audzēkņu). 

1941.–1943. gadā docētāju pamatsastāvs 
saglabājies iepriekšējais, nestrādā vairs 
vienīgi obligātās klavierspēles pasniedzēji, 
asistenti, daži docētāji, kuriem bīstami 
atrasties vācu okupētajā Rīgā. Tikai kara 
pēdējā gadā pedagogu skaits sarūk līdz 26.

Lūk, dažas atsauksmes no laikrakstā Tēvija 
publicētajām recenzijām par audzēkņu 
koncertiem: Kaut arī kara apstākļu dēļ 
konservatorijai telpu ziņā ir jāstrādā zināmās 
neērtībās, tak darbs, kā to redzējām šī mācību 
gada pirmajā atklātajā audzēkņu vakarā, 
profesoru kabinetos noris ar parasto rūpību un 

sekmēm [Jānis Cīrulis, 1942, 18. februāris]. 
Tie, kas cerēja šeit sastapt tikai vidusmēra 
skolniecisku muzicēšanu, jutās patīkami 
vīlušies. Orķestris vec. docenta Arvīda Norīša 
vadībā spēlēja disciplinēti, tīri, precīzi atbildot 
katram diriģenta mājienam un muzikālam 
nodomam tempos un dinamikā [Jānis Cīrulis, 
1942, 28. aprīlis]. Mūsu konservatorijas 
operas ansambļa klase vec. docenta J. Suhova 
vadībā darbojas ar izcilām sekmēm. [..] tādi 
iestudējumi darītu godu katram operteātrim 
[Jēkabs Graubiņš, 1942, 28. maijs]. Latvijas 
Konservatorijas audzēkņu vakars rādīja, ka 
arī kara gados aug un veidojas jauni talanti 
[Alberts Jērums, 1943, 2. aprīlis].

Un, protams, darbības intensitāti apliecina 
arī kara gados notikušie Konservatorijas 
izlaidumi: 1942. gadā Konservatoriju beidz 
16 jauni mākslinieki, 1943. gadā – arī 16, 
bet 1944. gada pavasarī – astoņi absolventi. 
Viņu vidū daudzi vēlāk plaši pazīstami 
mūziķi, daļa pēc kara turpina darbu 
Latvijā, bet liela daļa – trimdā.

... 1944. gada 26. maijā gada noslēguma 
sanāksmē pulcējas Dekānu padome. Pro-
rektors Alfrēds Ozoliņš sniedz pārskatu 
par Konservatorijas darbību 1943. / 
1944. mācību gadā, iezīmē nākošā gada 
plānus. Sēdes gaita fiksēta protokolā  
Nr. 399. Nākošo, 400. protokolu, tiesa, 
jau atkal sākot ar Nr. 1, Konservatorijas 
padome raksta vēstures laika griežu otrā 
pusē. 

1944–1950
No kara laika sākuma pamatsastāva peda-
gogiem apmēram trīs ceturtdaļas  
1944. gada rudenī atstāj dzimteni. Latvijas 
Valsts konservatorijas Stīgu instru-
mentu katedrā, piemēram, no agrākajiem 

pasniedzējiem palicis vienīgi kontrabasists 
Vilhelms Kumbergs un arfiste Ženija 
Brūgāne. Gandrīz pilnībā nomainījies 
docētāju sastāvs Pūšaminstrumentu 
katedrā, tas pats – Vokālajā nodaļā. Tātad 
docētāju rindās neizbēgami ieplūst jauni 
mācībspēki – pārsvarā Latvijas Konserva-
torijas absolventi, bet arī vairākas pa-
domju valdības uzticamības personas, kas 
skolojušās un strādājušas Maskavā un 
Ļeņingradā.

Konservatorijas reālo saikni ar iepriekšējo 
periodu veido arī virkne jauno mūziķu, 
kuri kā mākslinieki praktiski izauguši  
30. un 40. gadu mijā, bet diplomu ieguvuši 
Latvijas Valsts konservatorijā. Viņu vidū 
ir ērģelnieki Pēteris Sīpolnieks, Vija 
Vismane, dziedātāji Alberts Bāriņš un 
Osips Petrovskis. Latvijas Konservatorijas 
briedinātos augļus pa lielākai daļai vēl 
bauda arī 1947. gada beidzēji (Tija Goba, 
Natālija Šrēdere u. c.), tāpat 1948. gada 
absolventi, starp kuriem ir Mendelis Bašs, 
Jefims Babčins, Indulis Dālmanis, Lida 
Rubene, Gastons Brahmanis un Ernests 
Bertovskis.

Sasaisti ar Latvijas mūzikas kultūras 
iepriekšējā pusgadsimta uzkrājumu veido 
arī pēckara gadu pirmie rektori – Alfrēds 
Kalniņš (rektors no 1944. līdz 1948. gadam) 
un Jēkabs Mediņš (rektors no 1948. līdz 
1950. gadam). Protams, viņi tiecas saglabāt 
un atjaunot Latvijas Konservatorijas 
labākās tradīcijas vēsturiski jaunā lokā. Ar 
Alfrēda Kalniņa tiešu līdzdalību notiek 
augstskolas 25 gadu jubilejas sarīkojumi 
1945. gada februārī. Tāpat kā agrāk 
J. Vītols, arī A. Kalniņš cenšas būt klāt vi-
sos audzēkņu koncertos. Pēc viņa ierašanās 
darbā vai uz sēdi varēja pārbaudīt pareizu 
laiku, rektora precizitāti apbrīnodami, 

vēlāk atminas kolēģi. Jēkabs Mediņš, 
Konservatorijā darbodamies, savukārt 
liek lietā savu mūža gaitā uzkrāto peda-
goga un kordiriģenta pieredzi. Viņa laikā 
pirmos augļus dod 1944. gadā dibinātā 
Kordiriģentu nodaļa – 1949. gadā Pētera 
Rības diriģēšanas klasi beidz Jānis Brigzna, 
Krišs Deķis, Jānis Dūmiņš, Arvīds Krastiņš. 
Darbojas arī otra jaunatvērtā nodaļa – 
1946. gadā dibinātā Muzikoloģijas nodaļa 
(tās pirmais izlaidums – 1952. gadā, kad 
diplomus saņem Biruta Bergmane, Oļģerts 
Grāvītis, Vita Ozoliņa-Krūmiņa, Viktors 
Sams un Silvija Stumbre).

Situācija no jauna okupētajā Latvijā 
1944.–1945. gadā, bez šaubām, ir smaga un 
pretrunīga. Taču pirmajos pēckara gados, 
kad neaprakstāma vērtība ir bumbvedēju 
rēkoņas nesaplosītām debesīm virs galvas 
un sajūtai, ka dzīve atgriežas miera laika 
sliedēs, vēl dzīvo cerība, ka daudz ko 
izdosies sekmīgi atjaunot un iepriekšējo 
tradīciju gultnē turpināt arī sarkano 
karogu, sirpja un āmura ēnā. Tomēr Staļina 
politikas spiediens ir pārāk brutāls, lai pret 
to stātos ar inteliģentiem ieročiem. No  
40. gadu nogales padomju ideoloģijas cilpa 
atkal savelkas arvien žņaudzošākā mezglā.

Noslēguma vietā
... Un tad sākas trešais cēliens, apmēram 
triju gadu desmitu garumā. Ir arī tajā 
daudzsološi aizsākumi. Mēģinājumi 
palielināt Latvijas Valsts konservato-
rijas lomu tautas izglītošanā, izveido-
jot Mūzikas skolotāju nodaļu (1961), 
ieviešot neklātienes studiju formu. 
Mēģinājumi paplašināt augstskolas 
aptverto kultūrtelpu ar Teātra fakultātes 
piesaisti (1951), Kultūras darbinieku 

nodaļas dibināšanu (1967), Horeogrāfijas 
nodaļas darbības uzsākumu (1977). Tomēr 
kopumā laiks radošajai darbībai nav 
labvēlīgs. 50. gados radošo domu ierobežo 
gluži cilvēciskas bailes, apspiež rīkojumi 
no augšas, ideoloģiskā kontrole, kadru 
sastāva pārlūkošana. 60. gados fiziskā 
ziņā cilvēki vairs nav tik apdraudēti, taču 
vietā nāk ne mazāks ļaunums – pieradums 
pie frāžainības, saukļiem, solījumiem 
bez seguma. Vēl 1965. gadā izdotajā 
grāmatā par mūsu augstskolas vēsturi 
lasām aicinājumus: .. audzināt padomju 
māksliniekus, idejiskās frontes cīnītājus .. 
audzināt jaunos mūziķus krievu reālistiskās 
klasiskās mūzikas tradīcijās .. darboties 
saskaņā ar marksistiski ļeņiniskās filozofijas 
un estētikas principiem .. audzināt komu-
nisma celtniecības morāles garā .. katedras 
pamatuzdevums bija pārorganizēt darbu 
saskaņā ar padomju skolas metodiskajiem 
principiem, pāriet uz jaunām programmām, 
izskaust Vakareiropas formālistisko skolu 
ietekmes [Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-
servatorija 1940–1965. Rīga: Liesma, 1965]. 
Cik no lasītājiem šīs frāzes pieņēma par 
baltu patiesību? Cik tām vairs ticēja? Jau 
tobrīd un vēl vairāk 70. gados pasaule, arī 
ārpus Padomju Savienības robežām esošā 
laikmetīgās mākslas pasaule, pamazām 
kļuva tuvāka, saprotamāka. 

Taču, lai laikmetīgais pasaulskatījums 
pārtaptu visiem pieejamā reālās dzīves 
daļā, bija vajadzīgs krass pavērsiens. Tā 
prologs tika pieteikts 80. gadu beigās. Šis 
cēliens vēl turpinās. Tā aktieri, skatītāji un 
veidotāji esam mēs paši – Latvijas Konser-
vatorijai uzticīgie, tās nākotnei ticīgie.

Ilma Grauzdiņa 
Dr. art., Muzikoloģijas katedras profesore
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Starptautiskā sadarbība

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  
(turpmāk JVLMA) darbība ir vērsta uz 
starptautisko kontaktu attīstību globālā 
mērogā un integrāciju Eiropas mūzikas 
izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un 
pedagogu apmaiņu un nodrošinātu augstu 
kvalitāti mūzikas izglītībā.

JVLMA darbība ietver īstermiņa aktivitātes 
(viesprofesoru meistarklases, semināri, 
lekcijas), studentu un pedagogu apmaiņu 
(Erasmus un Nordplus programmas), citus 
pasākumus (koncerti, konkursi, festivāli, 
konferences, individuālie pētījumi), dažādu 
Eiropas Savienības projektu realizāciju, 
līdzdalību Akadēmisko programmu 
aģentūras pārvaldītajās programmās, 
vēstniecību projektos, kas tiek īstenoti ar 
Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību 
atbalstu, un transnacionālās programmās – 
Yamaha, The Fulbright Program, 
The International Holland Music Sessions.

Studentu un pedagogu apmaiņa no-
tiek galvenokārt Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas ERASMUS 
ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt 
mācību periodu no 3 mēnešiem līdz  mācību 
gadam partneraugstskolās. JVLMA ir 
noslēgusi divpusējos līgumus ar 69 Eiropas 
mūzikas augstskolām. Erasmus ietvaros tiek 
organizēti arī dažādi intensīvie kursi, kuros 
piedalās JVLMA studenti un mācībspēki.

Ziemeļvalstu Ministru padomes programma 
NORDPLUS no 2008. gada arī piedāvā studen-
tu un pedagogu apmaiņas iespējas Sibelius, Es-
pansiva, NordTrad un NordJazz sadarbības tīklu 
ietvaros, dažādus intensīvos kursus (piemēram, 
2008. gada augustā Ventspilī notika Baltijas 
baroka vasaras akadēmija), kā arī iespēju iegūt 
kopīgo maģistra grādu (Joint Master Degree) 
senajā mūzikā, tautas mūzikā un džezā.

JVLMA ir sadarbības līgumi arī ar P. Čaikov-
ska Maskavas Valsts konservatoriju, N. Rimska-
Korsakova Sanktpēterburgas Valsts  
konservatoriju un Baltkrievijas Valsts Mūzikas 
akadēmiju; to ietvaros realizēti interesanti  
projekti, iesaistot vairāku augstskolu pedago-
gus un studentus.

Regulāri un ļoti intensīvi notiek ārvalstu 
pedagogu meistarklases – vidēji 35 pasā-
kumi akadēmiskā gada laikā, aptverot visas 
katedras. JVLMA studenti ik gadu piedalās 
arī starptautiskos jauniešu orķestros un 
koros, tādējādi gūstot lielisku profesionālo 
pieredzi izcilu diriģentu vadībā:  sadarbības 
partneru vidū ir EUYO (Eiropas Savienības 
Jauniešu orķestris), Gustav Mahler
Jugendorchester, Bachakademie Stuttgart 
orķestris un koris,  Schleswig-Holstein Musik 
Festival orķestris un koris,  Baltic Youth 
Philharmonic, Orchester Norden, Europa 
Cantat. 

 
JVLMA starptautiskās sadarbības partnerorganizācijas:
AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies 
de Musique et Musikhochschulen)
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music)
ELIA (European League of Institutes of Arts) 
NICA (Network for International Cooperation in Arts)
EPTA (European Piano Teachers Association)
ESTA (European String Teachers Association)
EVTA (European Vocal Teachers Association)
ECMTA (European Chamber Music Teachers Association)

JVLMA senāts: 
1. rinda no kreisās: Senāta sekretāre Jana Lāce, asoc. profesore Ligita Zemberga, asoc. profesore Anda Beitāne, Senāta priekšsēdētāja profesore Ilma Grauzdiņa,  
profesore Gunta Sproģe, asoc. profesore Lilija Greidāne

2. rinda no kreisās: asoc. profesors Arvīds Platpers, studente Madara Dziedātāja, Senāta priekšsēdētāja vietnieks docents Jānis Kudiņš, studente Liene Igaune,  
docents Mārtiņš Zilberts, asoc. profesors Romāns Vanags, profesors Juris Karlsons, profesors Normunds Vīksne, docents Guntars Prānis, profesors Vilnis Strautiņš, 
docents Jānis Retenais

Senāta sastāvā darbojas arī: rektors profesors Artis Sīmanis, profesors Juris Kalnciems, students Jurģis Klotiņš, studente Lana Ludiņa

Armands Lapiņš, JVLMA 
administratīvi saimnieciskā  
darba prorektors

Profesors Artis Sīmanis, 
JVLMA rektors

Profesors Normunds Vīksne, 
JVLMA akadēmiskā darba 
prorektors

Asoc. profesore Dr. art. Anda 
Beitāne, JVLMA zinātniskā 
un radošā darba prorektore

Asoc. profesore Dr. art. 
Maija Sīpola, JVLMA 
ārlietu darba prorektore
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Spilgtākie radošie sasniegumi

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Swedbank Gada balva 
jaunajam mūziķim
Sitaminstrumentāliste Elīna Endzele
Kontrabasists Jurģis Klotiņš

Šveices Internationaler Lyceum Club 
37. starptautiskais  konkurss Lozannā
Čelliste Ieva Puriņa – 2. vieta 

Jāzepa Vītola 4. starptautiskais koru 
diriģentu konkurss
Kaspars Ādamsons – 2. vieta
Jānis Ozols – 3. vieta

Mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara 
Gaides iedibinātā balva
Ērģelnieks Roberts Hansons
Mecosoprāns Laura Grecka

10. starptautiskais akadēmiskās mūzikas 
konkurss Jūrmala 2009. Daudzstīgu 
mūzikas instrumenti
Koklētāja Sanita Sprūža – 1. vieta
Koklētāja Ieva Buša – 2. vieta

1. nacionālais traversflautu konkurss 
Melzo Giovani Itālijā
Flautiste Aiva Elsiņa – 1. vieta D grupā

Londonas 7. starptautiskais pianistu 
konkurss 
Andrejs Osokins – 3. vieta

Rīgas vispārizglītojošo skolu jaunatnes 
deju skate
Rīgas Angļu ģimnāzijas tautas deju 
kolektīvam laureāta pakāpes diploms – 
vadītāja Anita Jaunpetroviča

Starptautiskais Mihala Ogiņska 
kamermūzikas konkurss Baltkrievijā
Stīgu kvartets – Madara Jauģiete, Justīne 
Kulakova, Artūrs Gailis, Pēteris Ozoliņš – 
1. vieta

Nacionālā atlase Kopenhāgenas vasaras 
festivālam, JVLMA (klasiskās mūzikas 
konkurss)
Pianiste Anne Hallikmā (Hallikmaa) – 
1. vieta
Vijolniece Inese Fedorovska – 2. vieta

Yamaha stipendija
Eifonists Jānis Pusplatais

Klavierspēles profesora Olģerta Zīversa 
balva
Māris Treijs
Jūlija Paškova

2008
Londonas koledžu Bēthovena konkurss 
Andrejs Osokins – 1. vieta

Būdes Muzikālā teātra Ziemeļvalstu 
komponistu konkurss 
Komponiste Anitra Tumševica – konkursa 
laureāte, žūrijas balvas un publikas 
simpātiju balvas ieguvēja

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Swedbank Gada balva 
jaunajam mūziķim
Pianists Andrejs Osokins
Baritons Raimonds Bramanis

Jāzepa Vītola 5. starptautiskais pianistu 
konkurss
Andrejs Osokins – 1. vieta
Arta Arnicāne – 3. vieta

Mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara 
Gaides iedibinātā balva
Pianiste Ilze Zvaigznekalne
Tenors Andris Kanniņš

Komponista un flautista Arnolda Šturma 
balva
Komponiste Austra Savicka
Flautiste Kristīne Grahoļska

Veras Gorodovskas starptautiskais 
daudzstīgu bezgrifa instrumentu 
atskaņotājmākslinieku konkurss festivāls 
Maskavā
Koklētāja Ieva Buša – 1. vieta
Koklētāja Sanita Sprūža – 2. vieta
Koklētāja Dace Bleikša – 2. vieta
Koklētāju ansamblis – 2. vieta

Komponista Tālivalža Ķeniņa balva
Komponiste Anitra Tumševica

Karla Davidova 5. starptautiskais čellistu 
konkurss Kuldīgā
Valters Pūce – 3. vieta C grupā

Starptautiskais Jona Šveda tautas instru-
mentu atskaņotājmākslinieku konkurss 
Viļņā
Koklētāja Ieva Buša – 2. prēmija
Koklētāja Sanita Sprūža – 2. prēmija
Koklētāja Dace Bleikša – pateicības raksts

1. starptautiskais Dmitrija Šostakoviča 
Kameransambļu konkurss
Duets – altiste Ineta Abakuka un pianiste 
Ināra Pikša – 2. prēmija

Yamaha stipendija
Pianists Andrejs Osokins
Pianiste Ilze Zvaigznekalne
Pianists Rūdolfs Vanks

Klavierspēles profesora Olģerta Zīversa 
balva
Pianiste Aija Kuzmane
Vijolniece Madara Jauģiete

Latvijas – Vācijas kultūras atbalsta 
biedrība
Kontrabasists Viktors Stankevičs
Kordiriģente Lāsma Pommere
Pianists Māris Treijs
Soprāns Gunta Cēse
Flautiste Agnese Nikolovska

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Swedbank Gada balva 
jaunajam mūziķim
Pianiste Agnese Egliņa
Klarnetists Mārtiņš Circenis

Jaunrades fonda stipendija
Altiste Darja Kozlitina
Soprāns Ilze Paegle

39. starptautiskais koru konkurss  
Tolosā (Spānijā)
JVLMA jauktajam korim Grand Prix 
polifonijas un tautas mūzikas konkursos, 
kā arī skatītāju balva;  
diriģents Ints Teterovskis

Komponista un flautista Arnolda 
Šturma balva
Flautiste Guna Užāne
Komponiste Santa Bušs

Starptautiskais kontrabasistu asociācijas 
solistu konkurss Oklahomā (ASV)
Kontrabasists Gunārs Upatnieks – 1. vieta

Mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. 
Ivara Gaides iedibinātā balva
Ērģelniece Larisa Carjkova
Soprāns Gunta Davidčuka

Komponista Tālivalža Ķeniņa balva
Komponists Kristaps Pētersons

Yamaha korporācijas rīkotais 9. starp-
tautiskais pianistu koncertmeistaru 
konkurss Birmingemā (Lielbritānijā)
Pianiste Agnese Egliņa – 1. vieta

Yamaha korporācijas rīkotais Eiropas 
atskaņotājmākslinieku konkurss  
Sax Contest Hamburgā (Vācijā)
Saksofonists Oskars Petrauskis –  
Grand Prix

Yamaha stipendija
Baritons Raimonds Bramanis

Klavierspēles profesora Olģerta Zīversa 
balva
Pianiste Ilze Zvaigznekalne
Komponiste Anastasija Kadiša

Latvijas – Vācijas kultūras atbalsta 
biedrība
Vijolniece Gerda Gabrāne
Kordiriģents Mārcis Imants
Flautiste Guna Užāne
Ērģelniece Jolanta Barinska
Pianiste Ilze Zvaigznekalne

Zviedrijas Rotari kluba balva
Obojists Mārtiņš Zālīte

2006
Jaunrades fonda stipendija
Pianiste Olga Prjadko
Komponists Kristaps Pētersons

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Swedbank Gada balva 
jaunajam mūziķim
Kontrabasists Gunārs Upatnieks
Sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe

Komponista un flautista Arnolda 
Šturma balva
Komponists Svens Renemanis

Yamaha stipendija
Saksofonists Arvīds Kazlausks

Klavierspēles profesora Olģerta Zīversa 
balva
Pianists Andrejs Osokins
Muzikoloģe Elīna Selga

Komponista Tālivalža Ķeniņa balva
Komponiste Gundega Šmite

Jaunrades fonda stipendija
Kontrabasists Gunārs Upatnieks
Kordiriģents Kaspars Ādamsons

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Swedbank Gada balva 
jaunajam mūziķim
Pianiste Elīna Bērtiņa
Klarnetists Guntis Kuzma

Yamaha stipendija
Pianiste Arta Arnicāne

Klavierspēles profesora Olģerta Zīversa 
balva
Pianists Reinis Zariņš
Akordeoniste Evita Dūra
Akordeonists Ritvars Garoza

Komponista un flautista Arnolda 
Šturma balva
Flautiste Jeļena Denisjuka
Komponists Kristaps Pētersons

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas un Swedbank Gada balva 
labākajam mācībspēkam

2009 – kordiriģents Jānis Lindenbergs 
2008 – pianists Sergejs Osokins   
2007 – koncertmeistare Natālija   
            Zandmane  
2006 – pianists Jānis Maļeckis  
2005 – saksofonists Artis Sīmanis

20072009 2005
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Ērģelnieku izglītība Latvijā bijusi svarīga 
jau kopš laikiem, kad savas mūzikas 
augstskolas mūsu zemē vēl nebija un 
pirmie Vidzemes un Kurzemes skolotāju 
semināru absolventi devās padziļināt 
ērģeļspēles prasmi Pēterburgas un Maska-
vas konservatorijās.

Rīgas Doma pasaulslavenais Walcker fir-
mas instruments jau kopš 1884. gada bijis 
kā magnēts un reizē pamudinājums Lat-
vijas mūziķiem – veidot, kopt, sargāt un 
attīstīt ērģeļspēles tradīcijas un izglītību jo 
īpaši augstā raudzē. Mūsu tagadējās augst-
skolas visi līdzšinējie Ērģeļu klases vadītāji 
– Pauls Jozuus, Nikolajs Vanadziņš, Pēteris 
Sīpolnieks, Tālivaldis Deksnis, patlaban 
Vita Kalnciema – 90 gadu gaitā uz to arī 
mērķtiecīgi tiekušies.

Laika ritumā ērģeļspēles tradīcijās daudz 
kas mainījies, bet nemainīga palikusi pati 
būtība – sniegt tādu izglītību, kas ļautu 
latviešu ērģelniekiem ne vien droši stāties 
līdzās citzemju spēlētājiem, bet arī darītu 
Latvijas vārdu un latviešu ērģeļmūziku 
aizvien atpazīstamāku pasaules kultūras 
apritē.

Lielā mērā mums tas jau izdevies. Par to 
liecina latviešu ērģeļskolas panākumi 
daudzos starptautiskos ērģeļspēles 
konkursos un festivālos, studentu 
un pedagogu aktīva piedalīšanās 
dažādās meistarklasēs, koncert-
braucienos, pēdējos gados – arī aizvien 
dzīvāka saikne ar citvalstu mūzikas 
augstskolām.

Taču tikpat daudz darāmā vēl 
nākotnei. Jāpiepilda sapņi par jauniem, 
kvalitatīviem mācību instrumentiem, 
jāturpina jauno ērģelnieku izglītošana, 
saglabājot labāko un vērtīgāko pagātnes 

mantojumā, bet vienlaikus tiecoties uz 
jauno, interesanto Latvijas Mūzikas 
akadēmijas simtgades virzienā.

Vita Kalnciema
asociētā profesore 
Ērģeļu klases vadītāja

Akordeona klase
1998. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā atvērta Akordeona klase.  
Studiju procesu tajā būtiski papildina 
aktīva koncertdarbība, piedalīšanās 
dažādos konkursos un festivālos gan 
Latvijā, gan ārzemēs, gūstot godalgotas 
vietas.

Ar lielu aizrautību Akordeona klasē noris 
kameransambļu nodarbības. Repertuāra 
apguvē līdzās akordeonistiem iesaistīti 
arī topošie stīdzinieki, pūtēji un pianisti, 
kas palīdz dažādot ansambļu sastāvus 
un iestudēt tiem komponēto mūziku. 
Pēc JVLMA beigšanas absolventi strādā 
pedagoģisko darbu, kā arī muzicē 
instrumentālajos ansambļos.

Jurijs Rižovs
docents 
Akordeona klases vadītājs

Ērģeļu klase
Kad 1919. gada novembrī Latvijas Konser-
vatorija uzsāka darbību, viena no pirmajām 
tika izveidota Klavieru fakultāte. Docētāji, 
tostarp Ludmila Gomane-Dombrovska, 
Bonifācija Roge, Hanss Šmits, Nikolajs 
Dauge, Arvīds Daugulis, Pauls Šūberts, 
bija aktīvi koncertējoši pianisti. Klavieru 
nodaļas pirmo pedagogu vidū pēc Otrā 
pasaules kara bija Latvijas Konservatorijas 
absolventi Valērijs Zosts (eksternis), Igors 
Kalniņš un Hermanis Brauns; pēdējie 
latviešu klavierspēlē ienesa arī franču 
pianisma vēsmas, jo līdztekus mācībām 
Latvijas Konservatorijā studējuši Parīzē. 
Starp šo izcilo pedagogu audzēkņiem bija 
nākamie Klavieru nodaļas mācībspēki 
Jautrīte Putniņa, Nikolajs Federovskis, 
Ella Strazdiņa, Māris Švinka, Daina Vīlipa 
un Ventis Zilberts. Krievu klavierspēles 
skolu pirmo pēckara pedagogu vidū spilgti 
pārstāvēja Maskavas konservatorijas absol-
venti Konstantīns Blūmentāls un Pēteris 
Pečerskis.

Vairāki JVLMA Klavieru katedras 
bijušie un esošie docētāji, tostarp Ilze 
Graubiņa, Arnis Zandmanis (katedras 
vadītājs 1977–1990), Valdis Jancis, Teofils 
Biķis (katedras vadītājs 1990–2000), 
Rafi Haradžanjans, Ventis Zilberts, 
Juris Kalnciems (katedras vadītājs kopš 
2000) un Sergejs Osokins studējuši 
Maskavas vai Pēterburgas (Ļeņingradas) 
konservatorijās, stiprinot krievu pianisma 
tradīcijas Latvijā. Pēdējās desmitgadēs 
ievērojami paplašinājusies katedras 
sadarbība ar ārvalstu augstskolām: 
realizētas studējošo un docētāju apmaiņas 
programmas, jaunie pianisti piedalās 
starptautiskos konkursos, koncertos un 
festivālos, notiek ārvalstu pasniedzēju 
meistarklases JVLMA un mūsu augst-
skolas profesoru meistarklases ārzemēs. 

Latvijas mūzikas dzīvi būtiski bagātinājuši 
pagājušā gadsimta vidū iedibinātie  
Klavieru katedras mācībspēku tematiskie 
koncerti. Šī tradīcija turpinās arī 21. gadsimta 
sākumā: katedras pedagogi tajos atskaņojuši 
visas Sergeja Prokofjeva un Ludviga van 
Bēthovena klaviersonātes, visus Johannesa 
Brāmsa skaņdarbus klavierēm u. c. darbus. 

Lūk, daži no pēdējo gadu koncertdzīves 
ievērojamākajiem notikumiem: jauno 
Steinway & Sons firmas flīģeļu ieskandēšanas 
koncerts JVLMA 2007. gada 11. janvārī, 
klaviermūzikas koncerts Latvijai – 90 
2008. gada 27. oktobrī, kurā visi katedras 
pedagogi atskaņoja 20.–21. gadsimta  
latviešu komponistu darbus, profesora  
Jura Kalnciema veiktais Georga Pelēča  
30 klavierprelūdiju cikla pirmatskaņojums 
2009. gada 26. janvārī, starptautiska mēroga 
koncertcikls/sadarbības projekts Crossing 
Keyboards (2009), kurā sešu koncertu un 
meistarklašu sērijā apvienojās Somijas, 
Igaunijas un Latvijas mūzikas augstskolu 
Klavieru katedru docētāji un studenti.

Katedras docētāji arvien rūpējušies par 
latviešu mūzikas vēsturisko mantojumu; to 
apliecina Ilzes Graubiņas, Arņa Zandmaņa, 

Jura Kalnciema un Jura Žvikova ieskaņotie 
CD, kas ievērojami papildina mūsu 
mūzikas audioierakstu klāstu. Paralēli 
atskaņotājmākslinieka karjerai un 
tiešajiem pedagoģiskajiem pienākumiem 
visi katedras docētāji strādā arī ar jauna-
jiem pianistiem ārpus Akadēmijas sienām, 
sadarbībā ar Latvijas Klavierskolotāju 
asociāciju, mūzikas sākumskolām un 
vidusskolām veidojot vienotu mūzikas 
izglītības tīklu un meklējot Latvijas 
topošos klavierspēles talantus jau viņu 
pirmajos radošās attīstības etapos.

Kopš 1989. gada JVLMA Klavieru katedra 
organizē nozīmīgāko Latvijas klasiskās 
mūzikas konkursu — Jāzepa Vītola starptau-
tisko pianistu konkursu. Starp šī konkursa 
laureātiem minami gan katedras mācībspēki 
Juris Žvikovs, Toms Ostrovskis un Raimonds 
Petrauskis, gan arī nodaļas jaunie absolventi, 
kuri šobrīd arvien tālāk pasaulē nes Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vārdu –  
Arta Arnicāne, Andrejs Osokins, Elīna 
Bērtiņa u. c. 

Juris Kalnciems 
profesors 
Klavieru katedras vadītājs 

Klavieru katedra

No kreisās: lektors Toms Ostrovskis, profesors Ventis Zilberts, katedras vadītājs profesors Juris Kalnciems, 
profesors Arnis Zandmanis, profesors Dr. art. Sergejs Osokins

Katedrā strādā arī: docētājs Rafi Haradžanjans, docents Juris Žvikovs, docētāja Dzintra Erliha, docētājs Rai-
monds Petrauskis, docētāja Ingrīda Reinholde

No kreisās: docents Guntars Prānis, asoc. profe-
sore Larisa Bulava, klases vadītāja asoc. profesore 
Vita Kalnciema, docents Atis Stepiņš, profesors 
Tālivaldis Deksnis

Klasē strādā arī docētājs Indulis Paičs

Klases vadītājs docents Jurijs Rižovs kopā ar 
studenti
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Vispārējo klavieru katedra

Latvijas Mūzikas akadēmijas katedru 
zvaigznājā ir kāda, kuras spīdums 
saskatāms cauri gadu un vēstures 
dūmakai. Tā ir katedra, bez kuras nebūtu 
pilnskanīgs Akadēmijas kopakords. 
Katedra, kuras uzdevums ir apvienot 
gan simfoniskā orķestra diriģentus, 
gan mūzikas skolotājus, gan topošos 
vokālās mākslas meistarus, gan jeb-
kuras citas specialitātes mūziķus. Tā 
ir Vispārējo klavieru katedra. Nevar 
pārvērtēt klavierspēles nozīmību ikkatra 
jauna, pilnveidoties alkstoša mūziķa 
izaugsmē. Stilu daudzveidība, spēles 
tehnisko problēmu risinājumi – vēl 
solis tuvāk dižgaru un mūsu laikabiedru 
pasaules muzikālajam redzējumam. Tā 
ir Vispārējo klavieru katedras sūtība, 
būtība un nākotnes vīzija.

Katedras vadītāji savulaik bijuši 
profesors Arvīds Žilinskis, profesore 
Valda Kalniņa, docents Igors Iva-
novs un profesors Normunds Vīksne. 
Viņu veidotās tradīcijas mūsdienās 
turpina kopt un attīstīt viss katedras 
draudzīgais kolektīvs asociētā profesora 
Jāņa Matuļa vadībā. Katedras docētāju 
mākslinieciskais līmenis ir cieņas vērts.  
Kurš gan nepazīst Lielās mūzikas balvas 
laureātu, daudzu latviešu komponistu 
jaundarbu popularizētāju, klavieru 
duetu – Antru un Normundu Vīksnes? 
Latvijas baznīcu un koncertzāļu ērģeles 
ir skandinājuši Atis Stepiņš un Solvita  
Vanaga. Smalki savu klavieru  
partiju vienmēr atskaņo uzticamā kon-
certmeistare Inguna Puriņa. Daudziem 
koriem kuplāk skanēt palīdzējis kon-
certmeistars  Jānis Matulis. Jaunu elpu 
katedrā šogad ienes talantīgā pianiste 
Zane Gudrā.  

Visi koncertējošie katedras pedagogi 
savu mākslu nesuši pāri robežām – viņi 
uzstājušies gan Baltijā, gan Austrālijā, 
ASV, Norvēģijā, Ukrainā, Serbijā, 
Maķedonijā u. c. Kā dāvanu savējiem 
vienu koncertu ik gadus veltām ciklam 
Muzikālās piektdienas.

Pedagoģiskais darbs katedrā norit 
individuāli un daudzpusīgi. Studenti 
ar labāku sagatavotību, pozitīvu at-
tieksmi un vēlēšanos padziļināti apgūt 
klavierspēles pamatus tiek motivēti 
piedalīties katedras akadēmiskajos 
un publiskajos koncertos. Jauka 
tradīcija ir ikgadējie koncerti Sv. Pētera 
baznīcā. Apliecinājums pareizam un 

profesionālam darbam ir studentu dalība 
Baltijas valstu mūzikas augstskolu 
Vispārējo klavieru katedru studentu 
festivālos. Desmitais no tiem šogad 
notika Rīgā. Īpaša stimulējoša nozīme ir 
profesora Olģerta Zīversa balvai, ko par 
sasniegumiem vispārējās klavierspēles 
jomā ik gadu (kopš 1995) saņem dažādu 
specialitāšu studenti.

Jānis Matulis 
asociētais profesors 
Vispārējo klavieru katedras vadītājs

Koncertmeistaru katedra

Koncertmeistaru katedra izveidota 2003. ga-
dā pēc toreizējā rektora prof. Jura Karlsona 
un akadēmiskā darba prorektora asoc. prof. 
Andra Vecumnieka iniciatīvas. Tā dibināta 
nolūkā apvienot visus JVLMA strādājošos 
koncertmeistarus atsevišķā struktūrvienībā. 

Katedras docētāji (trīspadsmit lektori, četri 
asistenti, viens Kompozīcijas katedras un 
pieci Kameransambļa un klavierpavadījuma 
katedras pedagogi, kā arī astoņi pieaicinātie 
docētāji – koncertmeistari) izceļas ar 
augstu profesionalitāti un pieredzi. Viņi 
nodrošina mācību procesu 39 bakalauru 
studiju programmās un 21 maģistra studiju 
programmā.

Kopā ar studentiem koncertmeistari piedalās 
neskaitāmos JVLMA rīkotos koncertos, 

meistarklasēs, starptautiskos konkursos, kā 
arī orķestra mākslinieku konkursos gan Lat-
vijas orķestros, gan ārvalstīs. 2007. gadā par 
izcilu sniegumu koncertos un profesionālu 
darbu koncertmeistare Natālija Zandmane 
saņēma JVLMA un Swedbank Gada balvu 
labākajam mācībspēkam.

Pieredzes bagātākie koncertmeistari –   
katedras stūrakmeņi – ir Ilze Dzērve, 
Silvija Deidule, Veneta Miķelsone, Anna 
Roždestvenska, Pēteris Plakidis,  Zoja 
Sļivkina, Natālija Zandmane un Valērija 
Zelča.

Dace Kļava 
docente 
Koncertmeistaru katedras vadītāja 

Priekšplānā: katedras vadītājs asoc. profesors Jānis Matulis

2. rinda no kreisās: docētājs Vitālijs Razdorovs, lektore Inguna Puriņa, emerit. profesore Valda Kalniņa, lektore 
Solvita Vanaga, profesors Normunds Vīksne, asistente Zane Gudrā, docents Atis Stepiņš, docente Vita Vēriņa

1. rinda no kreisās: profesors Pēteris Plakidis, 
docētāja Anna Roždestvenska, lektore Veneta 
Miķelsone, lektore Antra Vīksne, lektore Ilze 
Dzērve, lektore Lauma Zutere, lektore Sanita 
Glazenburga

2. rinda no kreisās: docētāja Silvija Deidule, 
lektore Elizabete Šīrante, lektore Lelde Tīrele, 
lektore Valērija Zelča, lektore Natālija Zand-
mane, docētāja Tatjana Matvejeva, asistente 
Ieva Dzērve

Pārējās rindās: lektore Ilze Nakase, lektore Ilze 
Arne, asistente Ilze Rubiķe, docents Mārtiņš 
Zilberts, lektore Zoja Sļivkina, asistente 
Liene Andreta Kalnciema, lektore Dzintra 
Vīcupe, docētāja Evija Belicka, lektore Inguna 
Puriņa, docente Herta Hansena, asistente 
Santa Jākobsone, docētāja Veronika Rinkule, 
lektore Eridana Žiba, lektore Jeļena Bugajenko, 
docētāja Maija Riekstiņa, katedras vadītāja 
docente Dace Kļava

Katedrā strādā arī: docētāja Inna Ņemceva, 
docētāja Agnese Egliņa
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Džeza kameransambļa klase izveidota 
jau 1997. gadā – sākotnēji tā ietvēra tikai 
vienu fakultatīvu priekšmetu, sniedzot 
studentiem iespēju apgūt džeza mūzikas 
pamatus gan praktiski, gan teorētiski. 
Klases vadītājs bija pianists Viktors 
Ritovs. Divpadsmit gadu laikā šo klasi 
apmeklēja vairāki mūsdienās pazīstami 
Latvijas džeza un populārās mūzikas 
pārstāvji.

2009. gadā JVLMA izveidota pilntiesīga 
džeza klase – četru gadu bakalaura studiju 
programma, kas pievienota jau iepriekš 
radītajai divu gadu maģistra programmai. 
Līdz ar to Latvijā beidzot ir pilna izglītības 
sistēma džeza mūzikā visos līmeņos. Džeza 
nodaļas pasniedzēji ir pieredzējuši Latvijas 
džeza mūziķi un pedagogi.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir studentu un 
pedagogu piedalīšanās meistarklasēs, kon-
certos, jam session un citos ar džeza mūziku 
saistītos pasākumos. Jāpiemin sadarbība ar 
džeza festivālu Rīgas Ritmi un Saulkrasti Jazz 
rīkotājiem. Pastāvīgi un intensīvi tiek attīstīti 
kontakti ar Eiropas un Amerikas mūzikas 
augstskolām; sevišķi būtiska ir dalība Eiropas 
Savienības studentu un pedagogu programmā 
Erasmus un Ziemeļvalstu Ministru padomes 
izveidotajā programmā Nordplus. Viens no 
tuvākajiem mērķiem ir JVLMA iesaistīšanās 
Starptautiskajā Džeza Skolu asociācijā IASJ 
(International Association of Schools of Jazz). 

Indriķis Veitners
lektors 
Džeza klases vadītājs

Džeza klase

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra

Kameransambļa un klavierpavadījuma 
katedra 2009. gadā atzīmēja savu 50. jubileju 
ar grāmatas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Kameransambļa katedrai – 50 
atvēršanas svētkiem. Vērtīgu pieredzi 
studējošie gūst ikgadējos Starptautiskajos 
mūzikas augstskolu studentu kameransambļu 
festivālos, kuru loma nenoliedzami aug.  
1996. gadā Rīgā, atzīmējot festivālu trīs- 
desmitgadi, koncertos un meistarklasēs  
piedalījās deviņu valstu mākslinieki,  
2001. gada pavasarī, kad festivāls bija veltīts 
Rīgas astoņsimtgadei, šajā pasākumā iesaistījās 
jau vienpadsmit valstu mūzikas augstskolas; 
savukārt 2009. gada aprīlī 33. starptautiskajā 
mūzikas augstskolu studentu kameransambļu 
festivālā, kas veltīts mūsu katedras 50 gadu 
jubilejai, uzstājās mūziķi no Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Dānijas (Kopenhāgena), Krievijas 
(Sanktpēterburga) un Vācijas (Štutgarte). Katrs 
šāds pasākums atklāj jaunus perspektīvus 
ansambļus, jaunus vai nedzirdētus skaņdarbus, 
komponistus, jaunu profesionālo kontaktu 
iespējas. Sevišķi būtiska ir festivālu dāvātā 
iespēja popularizēt tā rīkotājvalstu – Baltijas 
zemju – mūziku. 

Latvijas kameransambļa skolas autoritāti 
apliecina arī tās pārstāvju dalība dažādu 
starptautisko konkursu žūrijās. Piemēram, 
Jānis Maļeckis līdzdarbojies žūrijās CHAIN 
Concours Moderne 2001. gadā Šveicē un 
2002. gadā Polijā. Gunta Sproģe iesaistījusies 
žūrijas darbā Starptautiskajā Sergeja 
Taņejeva kameransambļu konkursā (1996, 
1999), Gņesinu Starptautiskajā jauniešu 
kameransambļu un klavieru duetu konkursā 
(2001, 2004), Pirmajā starptautiskajā Dmitrija 
Šostakoviča kameransambļu konkursā (2008, 
Krievijā), kā arī Starptautiskajā Staša Vaiņūna 
pianistu un kameransambļu konkursā Lietuvā 
(2006).

Par nozīmīgu lappusi mūsdienu Latvi-
jas mūzikas dzīvē ir kļuvis cikls JVLMA 

mācībspēku un studentu koncerti Rīgas Latviešu 
biedrības Zelta zālē. Šī cikla pasākumi, 
kuru organizācija uzticēta Guntai Sproģei 
sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju, notiek 
laikposmā no oktobra līdz aprīlim, katra 
mēneša pirmajā trešdienā. Koncertos regulāri 
piedalās gan studenti, gan docētāji – savā 
ziņā šī labdarības koncertsērija turpina 
tradīcijas, ko jau 1975. gadā aizsāka Maija 
Saiva. 2007./2008. gadā koncertcikls ritēja jau 
desmito sezonu un tajā bija piedalījušies  
280 mūziķi. Šogad ir uzsākta cikla  
12. koncertsezona. Pārlapojot programmas, 
redzam, ka liela uzmanība pievērsta latviešu 
skaņumākslai, kā arī komponistu un citu 
mūziķu apaļajām jubilejām. 

Lai rosinātu topošo mūziķu vēlmi veidot 
jaunus kameransambļus un saglabātu jau 
esošo ansambļu radošo potenciālu, katedra 
sadarbībā ar JVLMA rektorātu un Latvijas 
Radio programmu Klasika kopš 1993. gada 
organizē konkursu Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas labākais studentu kamer-
ansamblis, kurā var piedalīties dažādu sastāvu 
kameransambļi ar brīvi izvēlētu programmu. 
Nu jau 18. gadu martā notiek šis studentu 
iecienītais konkurss, kura laureāti saņem gan 
rektorāta balvu, gan Latvijas Radio balvu – 
ieraksta laiku Pirmajā studijā. 

Jauns panākums ir JVLMA un tātad arī mūsu 
katedras iesaistīšanās Starptautiskajā Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijā ECMTA 
(European Chamber Music Teachers Associa-
tion, 2008), kas veicina kamermuzicēšanas 
starptautisku izaugsmi. Erasmus program-
mas ietvaros studējošajiem ir dota iespēja 
izglītoties ārzemēs un piedalīties ārvalstu pro-
fesoru meistarklasēs tepat mūsu akadēmijā. 
Kamermuzicēšana ir atskaņotājmākslas 
pamatu pamats!

Gunta Sproģe 
profesore 
Kameransambļa un klavierpavadījuma  
katedras vadītāja

No kreisās: profesors Jānis Maļeckis, lektore Eridana Žiba, lektore Lelde Tīrele, asoc. profesors Aldis Liepiņš, 
katedras vadītāja profesore Gunta Sproģe, docents Mārtiņš Zilberts, docente Dace Kļava, docētājs Imants Erdmans, 
docente Herta Hansena, profesors Ventis Zilberts, emerit. profesors Māris Villerušs, docētājs Ēriks Kiršfelds

Katedrā strādā arī: lektore Inese Milzarāja, docētāja Baiba Berķe, docētājs Jānis Kurševs, docētājs Krišjānis Norvelis

No kreisās: docētājs Rihards 
Fedotovs, klases vadītājs lek-
tors Indriķis Veitners, docētājs 
Madars Kalniņš, docētājs Niks 
Gothems, docētājs Viktors 
Ritovs, docētāja Inga Bērziņa, 
docētājs Tālis Gžibovskis

Klasē strādā arī docētājs  
Gints Pabērzs



18 19

Kopš 2002. gada Kokles klase darbojas 
Stīgu instrumentu katedras sastāvā. 
Šajā laikā koklētāji piedalījušies 
neskaitāmos starptautiskos kokļu 
un daudzstīgu mūzikas instrumentu 
atskaņotājmākslinieku konkursos 
un festivālos. Par koncertdarbības 
laikmetīgo nozīmību liecina studentu 
iesaistīšanās daudzu mūsdienu kom-
ponistu darbu atskaņojumos – to vidū 
ir Andra Vecumnieka Koncerts koklei 
un simfoniskajam orķestrim (kopā ar 
dažādiem orķestriem to spēlējušas  
Kristīne Ojala, 1999, Anda Zaborovska, 
2004, un Ieva Aukšmuksta, 2005),  
Riharda Dubras Koncerts koklei un 
kamerorķestrim (solistes Līga Ančevska 
un Ieva Aukšmuksta, diriģents Viesturs 
Gailis, Jaunais Rīgas kamerorķestris, 
2006), Imanta Zemzara opuss Melnā bite 

(Dace Bleikša I. Zemzara autorkoncertā 
festivāla Latvijas Jaunās mūzikas 
dienas ietvaros, 2009) u. c. Kokles klases 
audzēkņi uzstājušies arī Alfrēda Tuča, 
Viļņa Salaka, Romualda Jermaka, Selgas 
Mences un Andra Vecumnieka au-
torkoncertos. Īpaši jāatzīmē absolventu 
Ievas Mežgailes un Andas Zaborovskas 
rosīgā līdzdalība Latvijas koncertdzīvē, 
muzicējot ansamblī Altera Veritas.

2009. gada aprīlī izskanēja Kokles klases 
60 gadu jubilejas koncerts. Pēdējo gadu 
laikā Kokles klases pedagogi un stu-
denti aktīvi piedalījušies Rīgas Latviešu 
biedrības Mūzikas komisijas rīkotajos 
Kamermūzikas vakaros, Muzikālo 
piektdienu koncertos JVLMA Ērģeļu 
zālē, koncertos Rīgas Sv. Pētera, Doma 
un Anglikāņu baznīcās, kā arī uzstājušies 

Latvijas mūzikas skolās, pansionātos un 
aprūpes centros. Bez koklētāju dalības, 
protams, nav iedomājami arī Dziesmu 
svētku koncerti un sarīkojumi. 

Teiksma Jansone 
docente 
Kokles klases vadītāja

Kokles klase

Stīgu instrumentu katedra

Svarīgākie notikumi Stīgu instrumentu 
katedras dzīvē aizvadītajā desmitgadē:

 > Mstislava Rostropoviča čella   
  festivāls, kurā piedalās visi  
  katedras docētāji un studenti   
  (Rīga, 2001),

 > M. Rostropoviča meistarklases 
  JVLMA Lielajā zālē (2004),

 > simfoniskais koncerts Nākotnes 
  virtuozi, kurā skaņdarbus solo ar   
  orķestri atskaņo visi Stīgu  
  instrumentu nodaļas studenti   
  (2004), 

 > apjomīgs čellista Ernesta 
  Bertovska 80. dzimšanas dienas   
  atceres koncerts (2005), 

 

 > Stīgu instrumentu katedras   
  ilggadējā  vadītāja Voldemāra   
  Stūrestepa 100. dzimšanas dienas   
  atceres koncerts (2009),

 > ikgadējie Stīgu instrumentu   
  nodaļas studentu koncerti un   
  docētāju klašu vakari.

Stīgu instrumentu katedra lepojas ar  
saviem emeritētajiem profesoriem – 
2008. gadā šo goda nosaukumu ieguvuši  
Eleonora Testeļeca, Māris Villerušs 
un Valdis Zariņš, 2009. gadā – Juris 
Švolkovskis. Trīs no viņiem – E. Testeļeca, 
V. Zariņš un J. Švolkovskis   – kļuvuši arī 
par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem.

Ar vairākiem koncertiem atzīmētas 
profesoru E. Testeļecas, M. Villeruša un 
J. Švolkovska 70. dzimšanas dienas.

2008. gadā darbu katedrā uzsākuši vairāki 
jauni docētāji, kuru vārdam ir starptau-
tisks skanējums – Eva Bindere, Sanita 
Zariņa, Marta Sudraba, Sandis Šteinbergs 
un Diana Ozoliņa.

Lai mums viss veicas un izdodas arī 
turpmāk!

Ligita Zemberga 
asociētā profesore 
Stīgu instrumentu katedras vadītāja

1. rinda no kreisās: lektore Natālija 
Zandmane, lektore Ilze Dzērve, Stīgu 
instrumentu katedras vadītāja  
asoc. profesore Ligita Zemberga, 
docente Agne Sprūdža, lektore Veneta 
Miķelsone, emerit. profesore Eleonora 
Testeļeca, lektore Diana Ozoliņa, 
asistente Una Sedola, docētāja Ināra 
Brīnuma

2. rinda no kreisās: docents Jānis Bulavs, 
emerit. profesors Māris Villerušs, lektore 
Lelde Tīrele, emerit. profesors Valdis 
Zariņš, profesors Juris Švolkovskis, 
docētājs Sergejs Brīnums, docētājs  
Sandis Šteinbergs, lektore Terēze 
Zīberte-Ijaba, lektore Sanita  
Glazenburga, docētāja Sanita Zariņa, 
asoc. profesors Arigo Štrāls

Katedrā strādā arī: docētāja Eva Bindere, 
docētāja Aija Frišenfelde, docētāja 
Nellija Sarkisjana, asistente Darja 
Smirnova, docētāja Marta Sudraba, 
docētāja Jekaterina Suvorova, docētāja 
Inese Štrāle

2. rinda no kreisās: docente Māra Vanaga 
un docente Teiksma Jansone kopā ar 
studentēm
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vēl augstākas kvalitātes prasības. Klašu 
vadītāji ir I. Meija-Bezprozvanova (Koka 
pūšaminstrumentu klase), Jānis Retenais 
(Metāla pūšaminstrumentu klase), Edgars 
Saksons (Sitaminstrumentu klase) un Vilnis 
Strautiņš (Pūšaminstrumentu un sitamin-
strumentu spēles pedagoģijas klase).

Pūšaminstrumentu katedra vienmēr cen-
tusies iesaistīt savās rindās Latvijas labākos 
speciālistus. Dažādos laikposmos vismaz 
12 gadus jaunos mūziķus ir audzinājuši 
flautisti Jānis Neimanis, Kārlis Štrāls, Jānis 
Morics, Laimonis Lazdiņš, obojisti Georgs 
Varneke, Ivans Krasnopjorovs, Elmārs 
Zemovičs, Vilnis Pelnēns, klarnetisti  
Eduards Mednis, Ģirts Pāže, fagotisti Jānis 
Vītoliņš, Arvīds Resnis, mežradznieki  
Juris Jurjāns, Arvīds Dēliņš, Jānis Zicmanis, 
Arvīds Klišāns, trompetisti Alfons Jermo-
lovs, Jānis Peders, Kārlis Ozols, Georgs 
Sniķers, trombonisti un tubisti Kārlis  
Freidenfelds, Kārlis Izarts un Gunārs  
Ordelovskis, sitaminstrumentālisti 
Voldemārs Lazda, Pēteris Šāvējs, Vigo 
Račevskis. Šobrīd savu ilggadējo darbu  
turpina flautisti prof. Vilnis Strautiņš,  
asoc. prof. Imants Sneibis, lekt. Ilze Urbāne, 
klarnetists prof. Sigurds Circenis, fagotisti  
doc. Jānis Ranga, Andris Arnicāns,  
saksofonists prof. Artis Sīmanis, 
mežradznieks doc. Viesturs Vārdaunis, 
trompetists doc. Pēteris Kaldre, trombo-
nists, emerit.prof. Boļeslavs Voļaks, tubists 
doc. Jānis Retenais, sitaminstrumentālists 
doc. Edgars Saksons. Līdztekus viņiem 
darbā iesaistās jaunā maiņa, Latvijas 
orķestru ievērojamākie solisti – flautiste 
lekt. Ilona Meija-Bezprozvanova, sevi jau 
daudzveidīgi apliecinājušais obojists un 
diriģents Normunds Šnē, fagotists  
Dzintars Jurgelaitis, saksofonisti  
lekt. Arvīds Kazlausks un Ainars Šablovskis, 

mežradznieks Gatis Evelons, trompetists 
Jānis Porietis, trombonists Artūrs Bērziņš, 
sitaminstrumentālists – marimbas virtuozs 
Rihards Zaļupe. Kā sevišķu ilggadības 
un meistarības paraugu gribētos izcelt 
emeritēto profesoru Arvīdu Klišānu. 53 ga-
dus viņš bijis Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra pirmais mežrags, Mūzikas akadēmijā 
izaudzinājis vairākas mežradznieku 
paaudzes, tai skaitā arī Lietuvas un Igauni-
jas atskaņotājmāksliniekus. A. Klišāns ir 
vairāku starptautisko konkursu laureāts, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris un  
Vispasaules mežradznieku asociācijas  
goda biedrs.

Katedras docētāji aktīvi piedalās 
koncertdzīvē Latvijā un ārzemēs, viņi 
snieguši meistarklases Latvijas mūzikas 
vidusskolās, kā arī Lietuvas, Igaunijas,  
Baltkrievijas, Itālijas, Holandes un  
Luksemburgas mūzikas augstskolās.

Vilnis Strautiņš
Pūšaminstrumentu katedras profesors

Pūšaminstrumentu spēli Latvijas 
Konservatorijā varēja apgūt jau kopš tās 
dibināšanas. Pirmajā studiju gadā audzēkņu 
vidū bija 5 flautisti, 3 obojisti, 4 klarnetisti, 
2 fagotisti, 9 mežradznieki, 3 trompetisti 
un 1 trombonists. Starp studentiem bija 
arī pārstāvji no kaimiņvalstīm Lietuvas 
un Igaunijas. 1923. gadā šīm specialitātēm 
pievienojās sitaminstrumentālisti, 1927. gadā 
– tubisti. 1927. gadā pūtēji ieguva arī savu 
pirmo ievēlēto profesoru – mežradznieku 
Juri Jurjānu. Kvalitatīvās izaugsmes ceļu 
piebremzēja kara vētras un okupācijas 
režīmu maiņas, taču pēckara gados katedras 
darbs kļuva arvien vērienīgāks, tās vadītāju 

vidū bijuši lieliski mūziķi un organizatori –  
klarnetists Eduards Mednis, trompetists 
un diriģents Kārlis Ozols, Latvijas pūtēju 
orķestru kustības veidotājs un profesionālā  
orķestra Rīga dibinātājs Gunārs 
Ordelovskis, atjaunotās neatkarības laikā 
katedrā strādājuši arī trompetists Georgs 
Sniķers un pūtēju orķestru diriģents Jānis 
Puriņš. Pateicoties pašreizējā rektora 
Arta Sīmaņa entuziasmam un pūliņiem, 
1992. gadā atvērta saksofona klase, bet 
eifonijs ir pavisam jauna specialitāte – tā 
pastāv tikai no 2004. gada. Kopš 2008. gada 
decembra katedru vada flautiste Ilona 
Meija-Bezprozvanova, enerģiski ieviešot 

Pūšaminstrumentu katedra

No kreisās: docētājs Dzintars Jurgelaitis, emerit. profesors Arvīds Klišāns, katedras vadītāja lektore Ilona Meija-Bezprozvanova, lektore Sanita 
Glazenburga, profesors Sigurds Circenis, docētājs Ainars Šablovskis, docents Viesturs Vārdaunis, asoc. profesors Imants Sneibis, docētājs Andris 
Arnicāns., asoc. profesors Jānis Ranga, profesors Vilnis Strautiņš, docents Jānis Retenais, lektore Ilze Urbāne, rektors profesors Artis Sīmanis, docētājs 
Pēteris Kaldre, lektore Ilze Dzērve, docētājs Jānis Porietis, asistente Ieva Dzērve, docētājs Artūrs Bērziņš, emerit. profesors Boļeslavs Voļaks

Katedrā strādā arī: docētājs Gatis Evelons, lektors Arvīds Kazlausks, docētājs Gunārs Kļaviņš, docents Edgars Saksons, docētājs Normunds Šnē, 
docētājs Rihards Zaļupe
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Mūzikas skolotāju (sākotnēji Mūzikas 
pedagoģijas) katedra mūsu augstskolā 
dibināta 1961. gadā. Laika gaitā 
mainījušies tās nosaukumi un studiju 
plāni, tomēr galvenais mērķis visus 
šos gadus bijis viens: daudzpusīgi un 
profesionāli sagatavot studentus darbam 
skolā.

Latvijā mūzikas skolotājs tradicionāli 
veic vairākas funkcijas. Pirmkārt, 
viņš strādā ar bērniem klasē, attīstot 
muzicēšanas pamatiemaņas; otrkārt, 
ir bērnu kora diriģents; treškārt, vada 
vokālos un instrumentālos ansambļus, 
aranžē repertuāru, spēlē pavadījumu 
dziedātājiem, dejotājiem, ir skolas 
mākslinieciskā dvēsele, ideju ģenerators, 
dažādu muzikālo aktivitāšu rosinātājs. 

Taču mūzikas skolotājs ir ne tikai paraugs 
bērniem, bet bieži vien arī pagasta 
un novada kultūras dzīves aizrautīgs 

veidotājs. Lai mūsu audzēkņi nākotnē 
par tādiem kļūtu, studiju programmā 
ietvertas visdažādākās disciplīnas  –
mūzikas mācīšanas metodika un prakse, 
kas ieņem būtiskāko vietu izglītošanās 
procesā, diriģēšana, klavierspēle, balss 
nostādīšana, ritmika, psiholoģija un 
pedagoģija, mūzikas vēsture un teorija, 
vispārizglītojošie kursi, kā arī instru-
menta spēle (simfoniskā orķestra stīgu 
un pūšaminstrumenti, kokle, blokfl auta 
vai akordeons). Vienmēr ir darbojies 
Mūzikas skolotāju nodaļas mācību koris, 
epizodiski  –  nodaļas pūtēju orķestris, 
tautas instrumentu orķestris un 
koklētāju ansamblis.

Mācību koris ir Mūzikas skolotāju 
nodaļas radošā darbnīca, kurā stu-
denti apgūst prasmes kordiriģentu un 
kordziedātāju statusā. Šo kolektīvu vada 
profesors Arvīds Platpers – kopš 

1989. gada VI, VII, VIII, IX un X Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
virsdiriģents. Koris aktīvi koncertē arī 
ārpus augstskolas, gūstot nozīmīgus 
panākumus starptautiskos konkursos. 

Katedras pedagogi regulāri lasa lekcijas 
Latvijas mūzikas skolotāju tālākizglītības 
kursos, iepazīstinot klausītājus ar 
novitātēm bērnu kora metodikā un 
mūzikas pedagoģijā, piedalās dažādās 
starptautiskās konferencēs un papildina 
savas zināšanas doktorantūras studijās. 
Līdztekus zinātniskiem pētījumiem 
docētāji aktīvi iedzīvina savas metodiskās 
atziņas praktiskā darbā skolā. 

Liene Batņa
lektore
Mūzikas skolotāju nodaļas vadītāja

Mūzikas skolotāju katedra

No kreisās: docētāja Ilga Millere, docente Laima 
Lasmane, lektore Irēna Nelsone, katedras vadītājs 
profesors Arvīds Platpers, docētāja Lija Jērcuma, 
lektore Liene Batņa, lektore Ilze Vilde, 
lektore Ilze Arne

Katedrā strādā arī: docētāja Ruta Kaņepēja, docētāja 
Dace Medne

Latvija – koru lielvalsts! Šādu apzīmējumu 
mūsu koriem un Dziesmu svētku tradīcijai 
nesen saņēmu Eiropas kordiriģentu forumā 
Norvēģijā. Tas ir liels gods un arī atbildība, 
kas uzliek pienākumu turpināt iesākto.

JVLMA 90 gadu jubilejas un Kora 
diriģēšanas nodaļas 65 gadu jubilejas svinības 
norit gandrīz vienlaicīgi. Līdzīgi kā Jāzepa 
Vītola Gaismas pils katram Latvijā asociējas 
ar Dziesmu svētkiem, arī Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas vārds saistās ar 
kordiriģenta izglītību. Diriģēšanas katedra 
un nodaļa visos laikos ir uzturējusi Dziesmu 
svētku ideju. Daudzi tās pedagogi un absol-
venti bijuši Dziesmu svētku virsdiriģenti. 
Mūsu vidū ir gan starptautisko konkursu 
laureāti, gan profesionālo koru vadītāji, 
daudzi saņēmuši godalgas arī Dziesmu 
svētku koru karos un iekļāvušies Latvijas 
mūzikas skolu pedagogu saimē. Tas rada 
pārliecību, ka ejamais ceļš izraudzīts pareizi.  

Līdzās kordiriģēšanai katedras atbildības lokā 
ir arī vairākas citas jomas: šīs struktūrvienības 
ietvaros darbojas Diriģēšanas pedagoģijas, 
Simfoniskā orķestra diriģēšanas, Pūtēju 
orķestra diriģēšanas un Simfoniskā orķestra 
klases. 2006./2007. akadēmiskajā gadā pie 
Diriģēšanas katedras izveido arī Dziedāšanas 
klasi. Līdz ar to ir veikta reforma, kas 
aptver visus ar diriģēšanu saistītos 
aspektus. Veiksmīgi norit pedagoģiskā 
sastāva atjaunotne, piesaistot akadēmiskajam 
darbam ievērojamākos Latvijas jaunos 
mūziķus – Airu Birziņu, Ansi Sauku un 
Mārtiņu Klišānu. Katedras spēku vairo 
arī pedagogu aktīvā iesaistīšanās koru un 
orķestru koncertdarbībā un meistarklasēs. 
2006. un 2007. gadā JVLMA jauktais  koris 
Inta Teterovska vadībā uzvarējis divos 
nozīmīgos starptautiskajos koru konkursos, 
savukārt simfoniskais orķestris asoc. profe-

sora Andra Vecumnieka vadībā veic plašu 
koncertdarbību Latvijā. Katedra regulāri 
organizē meistarklases, ko vada pasaules 
ievērojamākie diriģenti – Mariss Jansons, 
Vītauts Miškinis, Eriks van Nevels, Jurijs 
Simonovs u. c. Ļoti nozīmīga ir Diriģēšanas 
katedras sadarbība ar Kompozīcijas katedru, 
ik pavasari rīkojot nu jau par tradicionālu 
kļuvušo jauno komponistu kormūzikas 
koncertu. Katedras pedagogi lielu uzmanību 
pievērš arī starptautiskajai darbībai, savas 
zināšanas sniedzot meistarklasēs ārpus 
Latvijas – Itālijā, Šveicē, Vācijā, Lietuvā un 
pat Dienvidāfrikā. Pēdējos gados interesi par 
Latvijas diriģēšanas skolu pauduši studenti 
no ASV, Lietuvas un Itālijas. Pateicoties pro-
fesora Jāņa Lindenberga iniciatīvai, JVLMA 
studenti aktīvi un ar panākumiem piedalās 
arī starptautiskos diriģēšanas konkursos.

Jubilejas reizē parasti atskatās uz padarīto, 
bet mans skatiens vērsts arī nākotnē. 
Piecus gadus vadot Diriģēšanas katedru, 
ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar 
kolēģiem un savstarpēja uzticēšanās darbā ar 
studentiem. Spilgts apliecinājums tam bija 
nesen aizvadītais 4. starptautiskais Jāzepa 
Vītola koru diriģentu konkurss. Es redzu 
jauno paaudzi, kas, balstoties uz Akadēmijā 
iegūtajām zināšanām, sasniegs savā darbā 
jaunas virsotnes, neapstāsies izaugsmē 
un stiprinās Latvijas diriģēšanas skolas 
panākumus. 

Lai profesoriem pacietība un studentiem 
uzcītība!

Romāns Vanags
asociētais profesors
Diriģēšanas katedras vadītājs 

Diriģēšanas katedra

1. rinda no kreisās: docente Dace Kļava, lektore Ilze Arne, docētāja Astra Krēsliņa, docētāja Evija Belicka, lektore Ilze 
Nakase, lektore Ilze Dzērve, lektore Jeļena Bugajenko, asistente Liene Andreta Kalnciema

2. rinda no kreisās: lektors Andis Pētersons, docents Mārtiņš Zilberts, lektore Dzintra Vīcupe, docētāja Veronika 
Rinkule, docente Aira Birziņa, katedras vadītājs asoc. profesors Romāns Vanags, docētājs Jānis Baltiņš

3. rinda no kreisās: lektors Mārtiņš Klišāns, docētājs Sigvards Kļava, asoc. profesors Jānis Zirnis, profesors Jānis 
Lindenbergs, emerit. profesors Juris Kļaviņš, docētājs Andris Veismanis, lektors Ansis Sauka, asoc. profesors
 Arvīds Platpers

Katedrā strādā arī: asoc. profesors Andris Vecumnieks, profesors Viesturs Gailis, asoc. profesors Jānis Puriņš, docētājs 
Imants Resnis, docētājs Dzintars Jurgelaitis, docētāja Baiba Biezā



24 25

Horeogrāfijas katedra

Ir pagājuši 32 gadi, kopš pirmie studenti 
uzsāka mācības toreizējā Latvijas Valsts 
konservatorijā, Kultūrizglītības darbinieku 
fakultātes Horeogrāfijas nodaļā, lai kļūtu 
par profesionāliem deju skolotājiem un 
deju kolektīvu vadītājiem. Laiks aizsteidzies 
viegliem un straujiem dejas soļiem, neskai-
tot baletzālē, mēģinājumos un koncertos 
pavadītās stundas. 

Varētu daudz ko skaitīt, uzskaitīt 
un pārskaitīt, bet – kāda gan nozīme 
skaitļiem mākslā? Aiz šiem skaitļiem 
stāv savdabīgas, radošas, spēcīgas, savam 
mākslas aicinājumam uzticīgas personības. 
Lai atceramies mūsu mācībspēkus – nu 
jau aizsaulē aizgājušos, vienmēr ar cieņu 
un mīlestību pieminētos Hariju Sūnu, 
Juri Kaprāli, Iju Biti. Docente Janīna 

Martinsone strādā Horeogrāfijas katedrā 
kopš pirmās tās pastāvēšanas dienas un ir 
mūsu dzīvā vēsture. Horeogrāfijas katedras 
vadītājas Zitas Errs radošās personības 
spēks, kas atspoguļojās viņas skatuves 
mākslā, noder arī darbā ar studentiem. 
Pedagogu vidū ir arī vairāki kādreizējie 
absolventi – JVLMA Horeogrāfijas nodaļā 
maģistra grādu ieguvušie Regīna Kaupuža, 
Ramona Galkina, Valda Vidzemniece un 
Andis Kozaks.

Mūsu nodaļā studē topošie klasisko 
deju, moderno un sarīkojumu deju, 
džeza deju, sporta un tautas deju peda-
gogi un horeogrāfi. Cienām katra stu-
denta individualitāti un mākslinieciskās 
izteiksmes brīvību (ar noteikumu, ka tiek 
apgūts obligātais zināšanu materiāls).  

Tāpēc arī mūsu absolventi darbojas 
visdažādākajās horeogrāfijas mākslas 
jomās, stilos un žanros, māca dejas prasmi 
profesionāļiem un amatieriem, lieliem un 
maziem Rīgā un visattālākajos Latvijas 
novados, piepulcējot Latvijas dejotāju 
saimei arvien jaunus horeogrāfijas mākslas 
entuziastus.

Mēs ticam, ka dejas mīlestība nezudīs!  
Ticam, ka vienmēr būs radoša gara 
pārņemti, aizrautīgi un savai mūzai uzticīgi 
jauni cilvēki, kas turklāt gribēs studēt 
JVLMA Horeogrāfijas nodaļā!

Zita Errs
asociētā profesore 
Horeogrāfijas katedras vadītāja

Vokālās katedras mācībspēki turpina  
Latvijas vokālās skolas vēsturiskās tradīcijas, 
inovatīvi papildinot tās ar pasaules 
atklājumiem vokālajā tehnikā un savu per-
sonisko pieredzi.

Katedras pedagogu galvenais mērķis ir 
spilgtu, augsti profesionālu un radošu 
personību veidošana. Četru gadu laikā 
studentiem jāizkopj stabila vokālā tehnika 
un mākslinieciskā iztēle, lai uz šī pamata 
pārliecinoši atklātu skaņdarbu saturu. 
Audzēkņi piedalās koncertos, operstudijas 
Figaro iestudējumos, labākie arī Latvijas 
Nacionālās operas izrādēs. Pasaulē plašu 
ievērību guvuši vairāki JVLMA Vokālās 
nodaļas beidzēji — viņu vidū Elīna Garanča, 
Maija Kovaļevska, Egils Siliņš, Inese  
Galante un Inga Kalna. Latvijas Nacionālās 

operas trupas pamatsastāvu veido tieši 
JVLMA absolventi. Daudzi bijušie stu-
denti nu jau nodod savu pieredzi jaunajiem 
dziedātājiem, cenšoties iemācīt arī viņus 
augstu vērtēt un mīlēt balss daiļskanību un 
muzikāli izjustu priekšnesumu.

Lilija Greidāne
asociētā profesore 
Vokālās katedras vadītāja

Vokālā katedra

1. rinda no kreisās: profesors Pēteris Plakidis, 
emerit. profesors Kārlis Zariņš, katedras vadītāja 
asoc. profesore Lilija Greidāne, profesors Arvīds 
Imants Luste, profesore Anita Garanča,  
asoc. profesors Bruno Egle

2. rinda no kreisās: docētāja Agnese Egliņa, 
lektore Andžella Goba, lektore Eridana Žiba, 
docētāja Maija Riekstiņa, docents Sergejs  
Martinovs, docētāja Anna Roždestvenska,  
lektore Valērija Zelča, docētāja Antra Jankava, 
docētāja Silvija Deidule, docētāja Kristīne Gailīte

Katedrā strādā arī: docētāja Ieva Parša, lektors 
Ansis Sauka, lektors Andis Pētersons

No kreisās: docētāja Ramona Galkina, Guntis Gailītis, 
docente Janīna Martinsone, docente Regīna Kaupuža, 
asistente Valda Vidzemniece, katedras vadītāja  
asoc. profesore Zita Errs, docētājs Vito Feldmanis, 
docētājs Andis Kozaks

Katedrā strādā arī: docētājs Uldis Jānis Veispals, 
docētājs Edmunds Veizāns
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JVLMA Operdziedāšanas katedra izveidota 
1994. gadā, lai optimizētu operdziedāšanas 
apmācību (līdz tam JVLMA vienīgā 
operdziedāšanas studiju forma bija 
Operklase). Katedra atbild par tiem 
studiju kursiem, kas topošajiem vokālistiem 
nepieciešami, profesionāli darbojoties uz 
skatuves – operdziedāšanu, ritmiku, deju, 
runas kultūru, aktiermeistarību un grima 
mācību. Galvenā to vidū ir operdziedāšana, 
kas tiek apgūta divās pakāpēs – pirmajā 
studenti mācās operdziedāšanas pamatus, 
savukārt otrajā pakāpē tie audzēkņi, kuri 
jau spējīgi veikt grūto uzdevumu – pilnas 
izrādes iestudēšanu un dziedāšanu – 
iesaistās operstudijā.

Par operstudijas Figaro dibināšanas da-
tumu mēs paši uzskatām 1996. gada  

22. martu. Šajā dienā notika mūsu pirmā 
izbraukuma izrāde Salacgrīvā – Volfganga 
Amadeja Mocarta Figaro kāzas Arnolda 
Liniņa režijā. Nosaukums Figaro studijai 
dots tādēļ, ka šis personāžs ir jauns, jautrs, 
vienmēr kopā ar savu ģitāru un dziesmu, 
kustīgs, izdomas pilns, allaž iedzīvojas 
kādās dēkās un no jebkurām nepatikšanām 
izkļūst ar asprātību un humoru. Mēs 
vēlamies būt tieši tādi paši.

Kopš operstudijas dibināšanas tajā 
iestudētas 19 operas, deviņas no tām pir-
moreiz Latvijā; sniegtas jau vairāk nekā  
200 izrādes, tostarp arī ārpus Rīgas. Savu 
pirmo lomu studijā Figaro dziedājuši 
gandrīz visi mūsu jaunās paaudzes solisti, 
kuru balsis šodien skan gan Latvijā, gan 
pasaulē – Gunta Davidčuka, Kristīne 

Gailīte, Elīna Garanča, Andžella Goba, 
Inese Jasmane, Inga Kalna, Liene Kinča, 
Maija Kovaļevska, Aira Rūrāne, Inga 
Šļubovska, Jānis Apeinis, Imants Erdmans, 
Viesturs Jansons, Andris Lapiņš, Krišjānis 
Norvelis u. c.

Patlaban operstudijas repertuārā ir dažādu 
stilu operas: Domeniko Čimarozas Slepenās 
laulības, V. A. Mocarta Figaro kāzas, Pjetro 
Maskanji Klērfontēnas vīna dārzs (L’amico 
Fritz), operas bērniem – Jāņa Kalniņa Loli-
tas brīnumputns, Engelberta Humperdinka 
Ansītis un Grietiņa, kā arī izglītojoša izrāde 
Mazā raganiņa dodas uz operu.

Pēdējā laika lielākais projekts bija divu 
viencēlienu pirmizrādes 2009. gada  
26. aprīlī Latvijas Nacionālās operas  
Jaunajā zālē: Ādama Ores Gunda 
Gunta Gailīša režijā un Igora Stravin-
ska Lakstīgala Uģa Brikmaņa režijā. 
Iestudējumos piedalījās JVLMA Vokālās 
nodaļas studenti, studentu koris un 
studentu simfoniskais orķestris profesora 
Viestura Gaiļa vadībā.

Veltījums JVLMA 90. dzimšanas dienai ir 
operstudijas Figaro jaunākais iestudējums, 
ko skatītāju vērtējumam nodevām  
2009. gada 13. novembrī JVLMA Lielajā 
zālē – Jāzepa Mediņa operas Vaidelote 
saīsināta viencēliena versija U. Brikmaņa 
režijā.

Operdziedāšanas katedra pēdējos gados 
aktīvi iesaistījusies arī starptautiskajā 
sadarbībā. Ir ne mazums ieceru, kā 
studentu mācības un praksi padarīt 
daudzveidīgāku un interesantāku. Nākotne 
rādīs, cik no tām īstenosies!

Viesturs Gailis
profesors 
Operdziedāšanas katedras vadītājs

Operdziedāšanas katedra un operstudija Figaro

1. rinda no kreisās: docētāja Aina Matīsa, katedras vadītājs profesors Viesturs Gailis, lektore Inguna 
Puriņa, docētāja Maruta Liepa

2. rinda no kreisās: docētājs Guntis Gailītis, docētāja Anita Grūbe, docētājs Normunds Dreģis
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JVLMA 90. jubilejas gadā Kompozīcijas 
katedrā strādā pieci pedagogi – profesori  
Juris Karlsons, Pēteris Plakidis un Selga 
Mence, asociētais profesors Andris  
Vecumnieks un docents Rolands Kronlaks. 
Pirms tam mūsu mācībspēku vidū bija arī 
emeritētais profesors Romualds Kalsons un 
trīs pieaicinātie docētāji – Ēriks Ešenvalds, 
Arturs Maskats un Kristaps Pētersons.

Darbā ar topošajiem komponistiem 
cenšamies ne tikai sniegt viņiem pro-
fesijai nepieciešamās zināšanas, bet arī 
iesaistīt dažādos radošajos projektos 
ārpus Akadēmijas studiju programmas. 
Tādējādi rosinām jauniešus gūt komponis-
ta pilnvērtīgai darbībai nepieciešamo 
publicitāti un kontaktus gan ar 
atskaņotājmāksliniekiem, gan klausītājiem, 
saņemt sava darba vērtējumu ne tikai no 
docētājiem vai studiju biedriem, bet arī no 

plašākas sabiedrības. Vēlamies veidot studijas 
kā nākošā komponista reālās darbības 
sastāvdaļu, akcentējot nepārtraukto saikni ar 
mākslas norisēm Latvijā un citviet pasaulē.

Katru gadu notiek mūsu studentu 
kamermūzikas koncerti. Laba skola 
topošajiem komponistiem ir jaundarbu 
koncerti JVLMA jauktā kora sniegumā. 
Savukārt mūsu simfoniskais orķestris, 
atskaņojot studentu darbus vai viņu 
instrumentētos citu autoru sacerējumus, 
ļauj topošajiem komponistiem pašiem 
izvērtēt radošās ieceres realizāciju un apgūtās 
teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē. 
Jau vairākus gadus Kompozīcijas nodaļas 
studentu darbu pirmatskaņojumiem atvēlēta 
vieta kamerorķestra Sinfonia Concertante 
programmās. Radoša sadarbība izveidojusies 
arī ar Latvijas Radio kori.

Kompozīcijas nodaļas audzēkņiem 
Akadēmijas jubilejas gadā ir vēl daudz citu 
interesantu izaicinājumu. Kopā ar Liepājas 
simfonisko orķestri īstenojam projektu 
Pasaciņas, kurā Liepājas bērnu sacerētos 
tekstus orķestra pasakās pārvērš mūsu 
studenti. Sagaidot Ādolfa Skultes 100 
gadu jubileju, notika viņa skaņdarba Arieta 
instrumentāciju konkurss. Visus iesniegtos 
darbus varējām vērtēt JVLMA simfoniskā 
orķestra atskaņojumā, savukārt labākā –  
Evijas Vecumnieces instrumentācija – 
skanēja Ādolfa Skultes jubilejas koncertā 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 
sniegumā. Topošie komponisti ar 
panākumiem piedalījušies arī festivāla  
Arēna rīkotajā kompozīciju konkursā.

Nodaļas absolventu vidū ir daudz izcilu 
personību. Pēdējos gados viņu loku 
papildinājuši vēl vairāki skaņraži, kas spilgti 
debitējuši Latvijā un guvuši arī starptau-
tisku atzinību – Ēriks Ešenvalds, Kristaps 
Pētersons, Gundega Šmite, Līga Celma, Jānis 
Petraškevičs, Anitra Tumševica u. c.

Kompozīcijas katedras sanāksmju telpā, 
211. klasē (t. s. Vītola klasē), no portretiem 
uz mums noraugās tagad jau aizsaulē 
mītošie skolotāji un kolēģi – Jānis Ivanovs, 
Ādolfs Skulte, Valentīns Utkins, Ģederts 
Ramans. Aiz stikla durvīm izvietotais muzejs 
glabā atmiņas par mūsu Akadēmijas un 
arī kompozīcijas skolas ciltstēvu Jāzepu 
Vītolu. Tās ir mūsu saknes. Bet mūsu zari ar 
jaunām kompozīcijas tehnikām, partitūrām 
datorrakstā un savas identitātes apzināšanos 
pasaules kultūrtelpā stiepjas nākotnē. 

Selga Mence
profesore 
Kompozīcijas katedras vadītāja

Kompozīcijas katedra

No visām trim Baltijas valstīm Senās 
mūzikas katedra ir tikai JVLMA. Tās 
darbība apliecina lielo interesi par 
pagātnes mūziku, kas aizvien spēcīgāk 
izpaužas gan klausītāju, gan mūziķu 
aprindās. 

Muzicēšana ar 17.–18. gadsimta 
oriģinālinstrumentiem vai to precīzām 
kopijām rosina daudz interesantu 
atklāsmju un veicina izpratni par tā laika 
mūzikas valodas tēlainību, tās saikni ar 
retoriku un aktiermākslu. Senās mūzikas 
nodaļas studentiem katedra sniedz 
padziļinātu apmācību, taču arī pārējiem 
JVLMA audzēkņiem tā piedāvā  
daudzus izvēles kursus. Mācībspēku vidū 
ir visi šobrīd Latvijā ievērojamākie senās 
mūzikas speciālisti: diriģents, orķestra 

Collegium Musicum Rīga mākslinieciskais 
vadītājs doc. Māris Kupčs, kura pārziņā ir 
tādi studiju kursi kā ģenerālbass,  
ornamentika, senās mūzikas ansamblis  
un baroka orķestris, klavesīniste  
doc. Aina Kalnciema, gregorikas un 
baznīcas mūzikas speciālists  
doc. Guntars Prānis, doc. Viesturs 
Vārdaunis (naturālais jeb baroka 
mežrags), lekt. Agnese Kanniņa-Liepiņa 
(baroka vijole), lekt. Kristīne Stumbure 
(traversflauta, blokflauta), Kristīne 
Kupča (baroka oboja), Andris Arnicāns 
(baroka fagots), Ilze Grudule (baroka 
čells), vokālisti Ilze Paegle un Sergejs 
Jēgers. 

Katru gadu studentiem ir iespējas 
meistarklasēs iepazīt arī Eiropas 

izcilākos senās mūzikas interpretus un 
mācībspēkus, piemēram, Kjāru Bankīni, 
Frīdemanu Immeru, Annu Valstrēmu un 
daudzus citus. Katedras pedagogi kopā ar 
studentiem sniedz regulārus koncertus 
gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī aktīvi 
muzicē baroka orķestrī Collegium 
Musicum Rīga.

Māris Kupčs 
docents 
Senās mūzikas katedras vadītājs

Senās mūzikas katedra

1. rinda no kreisās: docents Rolands Kronlaks, katedras vadītāja profesore  
Selga Mence

2. rinda no kreisās: asoc. profesors Andris Vecumnieks, profesors Pēteris Plakidis, profesors Juris Karlsons

Priekšplānā: docente Aina 
Kalnciema

2. rinda no kreisās: docents 
Guntars Prānis, lektore 
Kristīne Stumbure, lektore 
Agnese Kanniņa-Liepiņa, 
docētāja Kristīne Adamaite, 
katedras vadītājs docents 
Māris Kupčs, docētāja Kristīne 
Kupča, docents Viesturs 
Vārdaunis, docētājs Andris 
Arnicāns

Katedrā strādā arī docētājs 
Sergejs Jēgers un lektore Ilze 
Paegle (dziedāšana)

Baroka orķestrī piedalās 
docētāji Liene Beitāne, Māra 
Birziņa,  Dmitrijs Maksimovs, 
Anna Naudžūne, Ligita Spūle 
un Vizma Vilsone 
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rezultāts muzikoloģijas attīstībai Latvijā. 
2007. gadā Latvijas Zinātnes Padome pēc 
JVLMA Zinātniskās padomes ierosinājuma, 
kas apspriests un atbalstīts Muzikoloģijas 
katedrā, apstiprināja jaunu  mākslas zinātnes 
nozares apakšnozari Muzikoloģija, kurā ietilpst 
šādi mūzikas pētniecības virzieni: vēsturiskā 
muzikoloģija, sistemātiskā muzikoloģija, 
etnomuzikoloģija. Tādējādi gan zinātniskās 
pētniecības, gan studiju procesā bakalaura, 
maģistra un doktora līmenī nostiprināts 
mūsdienīgs muzikoloģijas studiju  
modelis, kura mērķis ir izglītot un sagatavot 
darba tirgum atbilstošus vispusīgus mūzikas 
speciālistus. 

Katedras docētāji savas idejas atbilstoši 
specializācijai aprobē četrās klasēs – 

Mūzikas vēstures (vadītājs doc. Dr. art. 
Jānis Kudiņš), Mūzikas teorijas, Mūzikas 
teorētisko priekšmetu pedagoģijas (abu klašu 
vadītāja prof. Dr. art. Ilma Grauzdiņa) un 
Etnomuzikoloģijas klasē (vadītāja asoc. prof. 
Dr. art. Anda Beitāne). Pasniedzam arī dažādus 
mūzikas vēstures un teorētisko disciplīnu 
studiju kursus pārējo JVLMA nodaļu 
studējošajiem. Katedra cieši sadarbojas ar Lat-
vijas mūzikas vidusskolām un mūzikas skolām 
mācību metodikas un satura jautājumu 
risināšanā, kā arī iesaistās dažādās pētnieciskā 
darba aktivitātēs.

Jānis Kudiņš 
docents Dr. art.
Muzikoloģijas katedras vadītājs

Muzikoloģijas katedra

Muzikoloģijas katedras pirmsākumi datēti 
ar 1946. gadu, kad toreizējā Latvijas Valsts 
konservatorijā tika izveidota Mūzikas 
vēstures katedra ar mērķi izglītot mūzikas 
pētniekus un teorētisko priekšmetu pedago-
gus. Vēlāk (1963) dibināta arī Mūzikas teorijas 
katedra, un abas šīs struktūrvienības ilgstoši 
sadarbojās topošo muzikologu apmācībā. Līdz 
21. gadsimta sākumam Muzikoloģijas nodaļu 
absolvējuši vairāki desmiti audzēkņu, kuri 
mūsdienās guvuši ievērību gan kā talantīgi 
pedagogi, gan mūzikas žurnālisti, pētnieki 
un administratori. Katedras pazīstamāko 
mācībspēku vidū daudzus gadus bijuši Jēkabs 
Vītoliņš (1898–1977), Nilss Grīnfelds (1907–
1986), Lija Krasinska (1911–2009), Jeļena Bo-
gatirjova (1917-1982), Maksis Goldins (1917–
2009), Vita Lindenberga (1942–2006), Oļģerts 

Grāvītis (1926), Ludvigs Kārkliņš (1928) un 
Jānis Torgāns (1942). Šo personību vadībā 
un ietekmē ir izaugusi katedras tagadējā 
profesūra – Inese Bite, Mārtiņš Boiko, Lolita 
Fūrmane, Ilma Grauzdiņa, Jeļena Ļebedeva 
un Georgs Pelēcis. Un daudzējādā ziņā viņu 
stafeti pārņēmuši nākošo paaudžu docētāji. 

2006. gadā Muzikoloģijas nodaļā profesionālās 
bakalaura studiju programmas Mūzikas 
vēsture un teorija ietvaros uzsākta jauna 
studiju apakšprogramma Etnomuzikoloģija, 
kurā pirmais izlaidums notiks tieši šogad – 
Akadēmijas 90. jubilejas gadā. Savukārt kopš 
2007. gada Mūzikas vēstures un Mūzikas  
teorijas katedras apvienotas vienā 
akadēmiskajā struktūrvienībā – Muzikoloģijas 
katedrā. Tās izveide bija likumsakarīgs 

Attēlā: 
1. rinda no kreisās: lektore Baiba Kurpniece, 
lektore Ieva Rozenbaha, profesore Dr. art. Ilma 
Grauzdiņa, asoc. profesore Dr. art. Inese Bite, 
katedras vadītājs docents Dr. art. Jānis Kudiņš

2. rinda no kreisās: docētājs Mikus Čeže,  
profesore Dr. art. Lolita Fūrmane, docente 
Dr. art. Baiba Jaunslaviete, docētāja Elīna Selga, 
profesore Dr. art. Jeļena Ļebedeva

3. rinda no kreisās: lektore Ieva Tihovska,  
asoc. profesore Dr. art. Anda Beitāne, 
profesors Dr. habil. art. Georgs Pelēcis

Katedrā strādā arī: profesors Dr. phil. Mārtiņš 
Boiko, docente Līga Jakovicka, docētājs  
Dr. art. Boriss Avramecs, docētājs Juris 
Griņevičs, docētāja Ilga Auguste, docētāja Aiva 
Barkāne, docētāja Vineta Briede, docētāja Iveta 
Grunde, docētāja Dr. art. Jūlija Jonāne, docētāja 
Dr. phil. Baiba Krogzeme-Mosgorda, docētāja 
Zaiga Lazdiņa, docētāja Zane Prēdele, docētājs 
Ilmārs Pumpurs, docētāja Zane Šmite, docētājs 
Dr. art. Armands Šuriņš

Mūzikas teorijas klase. Pie klavierēm: 
klases vadītāja profesore Dr. art. Ilma 
Grauzdiņa. No kreisās: lektore Ieva 
Rozenbaha, docētāja Elīna Selga, 
docents Dr. art. Jānis Kudiņš, profesore 
Dr. art. Jeļena Ļebedeva, docente 
Dr. art. Baiba Jaunslaviete, profesors 
Dr. habil. art. Georgs Pelēcis, 
asoc. profesore Dr. art. Inese Bite

Mūzikas vēstures klase. No kreisās:  klases 
vadītājs docents Dr. art. Jānis Kudiņš, lektore 
Baiba Kurpniece, profesore Dr. art. Lolita 
Fūrmane, docētājs Mikus Čeže

Etnomuzikoloģijas klase. Piektā no kreisās: lektore Ieva 
Tihovska, blakus docētāja Zane Šmite, docētājs 
Dr. art. Boriss Avramecs, klases vadītāja asoc. profesore 
Dr. art. Anda Beitāne, profesors Dr. phil. Mārtiņš Boiko 
ar studentiem
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Visos 90 JVLMA pastāvēšanas gados mūsu 
augstskolā mācītas arī valodas. Sākotnēji tā bija 
tikai itāļu valoda, un strādāja viena pasniedzēja 
vai, kā tolaik teica, skolotāja; vēlāk pievienojās 
arī angļu, vācu, franču un krievu valodas. Kā 
atsevišķa struktūrvienība Svešvalodu katedra 
pastāv kopš 1956. gada.

Pašlaik mūsu katedras četras docētājas 
studiju programmu pieticīgi atvēlētajās stundās 
cenšas pilnveidot studentu prasmi brīvi 
lietot svešvalodu – spēju patstāvīgi padziļināt 
zināšanas, iegūt nepieciešamo informāciju, 
referēt par zinātniskām, ar maģistra vai dok-
tora darbu saistītām tēmām. Vokālās nodaļas 
studentiem īpaši svarīgs ir fonētikas kurss, kurā 
tiek koriģēta vācu, franču un angļu valodas 
izruna, akcentējot atšķirības starp skaņveides 
mehānismu runas un dziedāšanas procesā.   

Akadēmijas otrā korpusa augšstāvus, kur izvieto-
tas svešvalodu klases, studenti apmeklē arī 
ārpus nodarbībām. Šeit bieži iegriežas kolēģi 
un studijas jau beigušie mūziķi – kad īsti nevar 
saprast svešā mēlē rakstītu konkursa noliku-
mu vai pārtulkot gudri sacerētu specialitātes 
profesora ieteikuma vēstuli, kad gribas saprast 
katru vārdu operas ārijā vai jālasa referāts 
starptautiskā konferencē. Svešvalodu katedras 
docētājas labprāt palīdz ikvienam.

Valentīna Bērziņa 
Svešvalodu katedras vadītāja

Svešvalodu katedraHumanitāro priekšmetu katedra

Humanitāro priekšmetu katedra dibināta 
2003. gadā. Tās docētāji pašreiz īsteno  
18 studiju kursus (deviņus profesionālajās 
bakalaura studiju programmās un deviņus 
maģistra studiju programmās). Katedrai 
izvirzīti trīs galvenie uzdevumi: 

 > pilnveidot topošos mūzikas 
  profesionāļus     
  (atskaņotājmāksliniekus,    
  komponistus, muzikologus   
  un pedagogus) kā ētiski un   
  sociāli atbildīgas personības,

 > izkopt studējošo prasmi veidot 
  patstāvīgu viedokli un  
  attieksmi, argumentēt to, balsto- 
  ties uz apgūtajām zināšanām   
  dažādās kultūras vēstures jomās  
  (filozofija, ētika, reliģija,    

  mākslas un literatūras vēsture,   
  latviešu valoda u. c.) un iz-  
  pratni par postmodernās    
  sabiedrības un kultūras    
  savstarpējo attiecību modeļiem   
  (kultūras socioloģija un  
  semiotika, 20./21. gadsimta   
  mākslas un literatūras teorijas   
  un prakse),

 > apgūt jaunāko tehnoloģiju un 
  metožu sniegtās iespējas    
  (informātika, speciālās da- 
  torprogrammas, kultūras,    
  mūzikas projektu vadība u. c.).

Šo studiju kursu īstenošanai JVLMA 
pieaicina kompetentus docētājus no Latvijas 
Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas 
un Latvijas Zinātņu akadēmijas institūtiem.

Humanitāro priekšmetu katedras 
pārraudzībā ir GURU lekciju cikls, kura 
mērķis – iepazīstināt Mūzikas akadēmijas 
pedagogus, studentus un vispārējā 
personāla darbiniekus ar Latvijas dažādu 
nozaru izcilībām, mākslas un zinātnes 
jaunākajiem sasniegumiem, atklājumiem 
un atklāsmēm.

Ramona Umblija 
docente 
Humanitāro priekšmetu katedras vadītāja

No kreisās: docente Īrisa Vīka, 
katedras vadītāja docētāja 
Valentīna Bērziņa, docētāja 
Ieva Masļenčenko, docētāja Ida 
Losberga

No kreisās:  
docētājs Dr. habil. theol. Leons 
Taivāns, docētāja Rita Birziņa, 
docētāja Dr. phil. Ineta Kivle, 
docētāja Sandra Ratniece, 
katedras vadītāja docente 
Ramona Umblija, docētājs  
Dr. phil. Ivars Bērziņš

Katedrā strādā arī: docētāja 
Irēna Baltābola, docētāja 
Solveiga Čeirāne, docētāja  
Dr. phil. Daina Teters, docents 
Māris Kupčs
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No nelielas nošu krātuves JVLMA 
bibliotēka 90 gadu laikā pārvērtusies 
par modernāko un fondu ziņā pilnīgāko 
mūzikas bibliotēku valstī; šeit glabājas 
notis, grāmatas, skaņu ieraksti, 
videomateriāli, fotogrāfijas, rokraksti un 
zinātniski pētnieciskie darbi. Bibliotēka 
ir nodrošināta ar modernām informācijas 
tehnoloģijām un datorizētām lietotāju 
vietām. 

Pēdējo piecu gadu laikā strauji attīstījusies 
bibliotēkas automatizācija un līdzdalība 
vietējos un starptautiskos projektos. Īpaša 
uzmanība un pūles veltītas Latvijas kultūras 
mantojuma saglabāšanai – izveidots Latvijas 
mūziķu darbu arhīvs, digitalizēti skaņu 
ieraksti, aizsākta Latvijas mūzikas vēstures 
foto un attēlu datu bāzes izveide.

Pieprasījums pēc JVLMA bibliotēkas 
krājuma un sniegtajiem pakalpojumiem 
ir liels. Tos izmanto JVLMA studenti un 
mācībspēki, JVLMA kolektīvi, kā arī  
Latvijas Nacionālās operas, Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra, Liepājas 
simfoniskā orķestra mūziķi, kultūras 
darbinieki, mūzikas pedagogi un kolektīvu 
vadītāji. Bibliotēkas materiālus lasītavā var 
iepazīt ikviens interesents.

Bibliotēka šodien

Pilnīgāka informācija par 
JVLMA bibliotēkas krājumu, 
darbību, projektiem, datu bāzēm 
un pakalpojumiem Akadēmijas 
mājas lapas www.jvlma.lv sadaļā 
Bibliotēka

Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA 
darbības pamatvirzieniem. Sekmīga pētniecības 
procesa nodrošināšanai kopš 2005. gada  
8. decembra augstskolas paspārnē darbojas 
Zinātniskās pētniecības centrs (ZPC), kas izvei-
dots uz iepriekšējās Zinātnes daļas bāzes  
(JVLMA Senāta 2005. gada 16. septembra 
lēmums). Centrā strādā pieci pētnieku 
akadēmiskajos amatos ievēlēti darbinieki – 
profesors Dr. phil. Mārtiņš Boiko, profesore 
Dr. art. Lolita Fūrmane, docente Dr. art. Baiba 
Jaunslaviete, docents Dr. art. Jānis Kudiņš un 
Dr. art. Armands Šuriņš.

Laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam 
Zinātniskās pētniecības centra ietvaros 
realizēti vairāki projekti:

 > zinātnisko rakstu krājums 
  V. A. Mocarta piemiņai; izstrādātie   
  materiāli izdoti grāmatā Dzirdēt 
  Mocartu (2007); projekta vadītāja 
  L. Fūrmane;

 > Mūzika kritiķu, vēsturnieku, formas
  pētnieku un filozofu skatījumā:   
  vērtēšanas sistēmu mijiedarbe;   
  izstrādātie pētījumi  
  apkopoti vairākos ikgadējā  
  izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti 

  krājumos; projekta vadītāja 
  B. Jaunslaviete;

 > Mūzikas industrijas izpēte Latvijā;   
  manuskriptā izstrādāta zinātnisko   
  rakstu kopa; projekta vadītāja  
  Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa; 

 > Latviešu mūzikas analīze: simfonisma,   
  vokālās un kormūzikas jautājumi; 
  izdotas vairākas brošūras sērijā   
  Komponists un skaņdarbs. Latviešu   
  mūzika tuvplānā (2005–2009), Jāņa   
  Lindenberga grāmata Latviešu kora   
  literatūra III (2007), katalogs Latvian   
  Symphonic Music. 1880–2008 
  (2009, vadītāja I. Šarkovska-   
  Liepiņa); izstrādāti materiāli   
  zinātniskajai monogrāfijai par  
  komponisti Maiju Einfeldi (autore  
  B. Jaunslaviete) un materiāli   
  zinātnisko rakstu krājumam par   
  komponistu Jāni Ķepīti (sastādītāja   
  L. Fūrmane); projekta vadītājs Jānis   
  Kudiņš;

 > Mūzikas morfoloģijas jautājumi –   
  dažādu polifonijas aspektu analīze;   
  izstrādāts zinātniskās monogrāfijas
  Polifonija Riharda Vāgnera operās
  manuskripts un atsevišķas    
  zinātniskās publikācijas; projekta   
  vadītājs – profesors Dr. habil. art.   
  Georgs Pelēcis;

 > Tradicionālā mūzika Latvijā:    
  dokumentācija un izpēte; veikta 
  JVLMA fonotēkā glabāto    
  tradicionālās mūzikas ierakstu un  
  citu dokumentu sistematizācija   
  un digitalizācija, organizēti lauka   
  pētījumi ar studējošo iesaisti: pro-  
  jekta vadītāja – asoc. profesore  
  Dr. art. Anda Beitāne.

Zinātniskās pētniecības centrs

Ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālo 
atbalstu starptautiskās programmas  
Nordplus ietvaros no 2006. līdz 
2008. gadam realizēts nozīmīgs starptau-
tisks zinātniskās pētniecības projekts 
Laikmetīgās mūzikas tendences / Creative 
Tendencies of Contemporary Music. To 
īstenojis JVLMA Zinātniskās pētniecības 
centrs, savukārt dalībnieki bijuši 
Gēteborgas Universitātes Mūzikas un 
drāmas akadēmija (Zviedrija), Lietuvas 
Mūzikas un teātra akadēmija (Lietuva), 
Helsinku Universitāte (Somija) un  
N. Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas 
Valsts konservatorija (Krievija). Projekta 
ietvaros Rīgā notikuši divi starptautiski 
zinātniskie semināri, kuros uzstājās 
dalībinstitūciju pārstāvji; veiktā darba 
rezultāti atspoguļoti zinātnisko rakstu 
krājumā angļu valodā Creative Tendencies of 
Contemporary Music (2009).

Sagaidot Mūzikas akadēmijas deviņdesmit-
gadi, Zinātniskās pētniecības centrs 
ir ieceru un ideju pilns uzsākt jaunus 
projektus, lai īstenotu savas darbības 
svarīgāko mērķi – mūzikas dažādo 
izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā un 
vēsturiskā kontekstā, tai skaitā mūsdienu 
kultūrvēstures tendenču rakursā. 

Jānis Kudiņš
docents Dr. art.
Zinātniskās pētniecības centra vadītājs

1. rinda no kreisās: Dzintra 
Gedroica, bibliotēkas 
vadītāja Ineta Kivle, Vizma 
Zandersone, Anna Avrameca

2. rinda no kreisās: Ilga Zic-
mane, Irēna Komarova, Juris 
Griņevičs, Ruta Palmbaha, 
Ilze Lazdiņa

Bibliotēkā strādā arī: Irēna 
Avrameca, Irēna Blūma, 
Agnija Kalēja, Asnate 
Kivle, Zeltīte Liepiņa, Linda 
Mikule

ZPC vadītājs  docents Dr. art. Jānis Kudiņš

http://www.jvlma.lv
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JVLMA Koncertdaļa ir viena no tām 
Akadēmijas struktūrvienībām, kas 
piedzīvojusi ļoti strauju attīstību un  
pilnveidi – no sākotnēji tikai dažiem  
desmitiem koncertu līdz vairākiem simtiem 
pasākumu akadēmiskā gada laikā. Kā vienota 
struktūrvienība Koncertdaļa apstiprināta 
2004. gadā. Šobrīd tās galvenais mērķis ir 
nodrošināt mākslinieciskās prakses iespējas 
gan studējošajiem, gan mācībspēkiem, kā 
arī kalpot sabiedrības interesēm, veido-
jot saikni starp augstskolu un plašākām 
klausītāju aprindām. Tomēr ikdiena saistās 
ar mazākiem uzdevumiem, piemēram,

 > organizēt un plānot    
  koncertsarīkojumus JVLMA   
  koncertzālēs;

 > nodrošināt JVLMA telpās
   notiekošo koncertu,  
  koncerteksāmenu, diploma   
  koncerteksāmenu un citu    
  sarīkojumu sekmīgu  
  organizāciju un norisi;

 > sagatavot un izplatīt    
  informāciju par  
  JVLMA notiekošajiem    
  koncertsarīkojumiem;

 > dokumentēt notikumus JVLMA   
  koncertarhīvā;

 > izstrādāt pārskatu par 
  koncertu norisi JVLMA  
  katram akadēmiskajam gadam  
  un  nodrošināt mākslinieciskās   
  darbības saikni ar citām    
  mūzikas augstskolām,  sekmējot   
  studējošo un mācībspēku    
  mobilitāti.

Laipni aicināti Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Koncertdaļā!

 

KoncertdaļaStudiju programmu direkcija

Studiju programmu direkcija ir JVLMA 
struktūrvienība, kas plāno, koordinē un 
kontrolē studiju programmu īstenošanas 
gaitu. Tā izveido, uztur un analizē 
informatīvo bāzi par studējošajiem, 
studiju programmām, programmu ap-
guves sasniegumiem, kā arī sadarbībā 
ar studējošajiem, katedru un nodaļu 
vadītājiem nodrošina pašnovērtējuma 
ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju 
tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.

Studiju programmu direkcija ir studējošo 
un mācībspēku lielākais palīgs daudzu 
ikdienas jautājumu risināšanā. Šeit var 
saņemt dažādas izziņas, kā arī iegūt 
jaunāko informāciju par studiju procesu, 
studiju programmu aktualitātēm u. tml. 

Priekšplānā: studiju programmu direktore 
Irēna Baltābola

2. rindā no kreisās: galvenā studiju lietvede 
Kristīne Vecais, studiju programmu direktores 
vietniece Lolita Detlava, studiju programmu 
direktores vietnieks Ainars Šablovskis, studiju 
lietvede Aleksandra Anohina, studiju program-
mu direktores vietnieks Toms Ostrovskis

Studiju programmu direkcijā strādā arī 
lietvedības sekretāre Ivita Sarkane

No kreisās: ārējo sakaru koordinatore 
Gunta Mestere, koncertdaļas vadītāja 
Jana Lāce, koncertu administratore 
Inese Gūte
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Baroka orķestris

JVLMA baroka orķestris Collegium Musicum 
Rīga (diriģents Māris Kupčs) ir visjaunākais 
Akadēmijas kolektīvs, taču ar aktīvu 
viesprofesoru un viesdiriģentu dalību jau 
realizēti vairāki starptautiski projekti – 
iestudēta Georga Frīdriha Hendeļa  oratori-
ja Mesija  (2007), Klaudio Monteverdi opera 
Orfejs (2007, koncertuzvedums) un Mišela 
Rišāra de Lalandes opera Versaļas strūklakas 
(2008, koncertuzvedums). 

JVLMA baroka orķestrī baroka laika 
mūzikas instrumentus spēlē gan pedagogi, 
gan studenti. Interesanti, ka 1690. gadā Rīgā 
pastāvēja ansamblis ar līdzīgu nosaukumu 
Collegium Musicum Riga.

Šobrīd aizsākts regulārs Johana Sebastiāna 
Baha kantāšu koncertcikls kopā ar Rīgas 

Doma  zēnu kori. Repertuārā ir arī  
Antonio Vivaldi opera Otons vasaras mājā 
(Ottone in villa), Kurzemes hercogistes 
un Rīgas 17.–18. gadsimta komponistu 
darbi, piemēram, Johana Ādama Hillera 
dziesmuspēle Medības (Die Jagd) u. c. 

JVLMA baroka orķestris piedalās dažādos 
starptautiskos mūzikas projektos 
Erasmus programmas ietvaros. Meistarklašu 
ietvaros ar to sadarbojušies izcili baroka 
mūzikas interpreti – Kjāra Bankīni (Chiara 
Banchini), Evelīna Taba (Evelyn Tubb), Eriks 
van Nevels (Erik van Nevel), Mona Julsruda 
(Mona Julsrud), Frīdemans Immers (Friede-
man Immer), Anna Valstrēma (Ann Wal-
stroehm) u. c.

Simfoniskais orķestris

JVLMA simfoniskais orķestris (diriģents 
asoc. prof. Andris Vecumnieks, direktors 
asoc. prof. Jānis Ranga) šobrīd sniedz vidēji 
6–7 koncertus gadā; ar to sadarbojušies 
gan latviešu (Viesturs Gailis, Imants 
Resnis u. c.), gan arī ārzemju viesdiriģenti 
(Enhbātars Bātaržavs, Kolins Meterss, Leifs 
Segerstams, Pērs Burīns, Lucs Kēlers u. c.).

Orķestris vairākkārt sniedzis Valsts svētku 
koncertus (JVLMA, Lielajā Ģildē, Ķīpsalā), 
uzstājies Latvijas rajonu centros – Liepājā, 
Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā, Madonā, 
Gulbenē, Kuldīgā u. c., bijis pavadījumu 
atskaņotājs Jāzepa Vītola starptautiska-
jos koru diriģentu konkursos, piedalījies 
XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos 2008. gadā un citos aktuālos  

Latvijas koncertdzīves notikumos. Kolektīvs 
regulāri sadarbojas ar VSIA Latvijas Koncerti, 
uzstājoties bērnu un jauniešu muzikālās 
audzināšanas kopprojektos.

2002. un 2004. gadā JVLMA simfoniskais 
orķestris piedalījās jauniešu orķestru 
vasaras festivālā Young Euro Classic Berlīnē, 
sniedzot koncertus I. Rešņa un 
 A. Vecumnieka vadībā.

Orķestris nav tikai mācību kolektīvs 
un prakses bāze studiju programmu 
Instrumentālā mūzika un Simfoniskā orķestra 
diriģēšana studējošajiem; tas darbojas arī kā 
koncertējoša vienība, kuras mākslinieciskās 
aktivitātes un kvalitāte sniedzas ārpus  
studiju procesa ietvariem.
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JVLMA Mūzikas skolotāju nodaļas sieviešu 
koris darbojas jau kopš 1960. gada. Tā 
galvenā funkcija ir sniegt iespēju topošajiem 
mūzikas pedagogiem pilnveidot savas 
prasmes darbā ar kori. Ik gadu korī dzied 
apmēram 30 studentes.

Kopš 1991. gada kora mākslinieciskais 
vadītājs ir profesors Arvīds Platpers. 
Iepriekš šī kolektīva sniegumu slīpējušas 
tādas personības kā profesors Gido Kokars, 
profesors Pauls Kvelde, profesors Jānis Zir-
nis un docētājs Jānis Garančs; savukārt laikā, 
kad kolektīvs bija pārveidots par jaukto 
kori, to vadīja profesors Ansis Alberings un 
vēlāk profesors  Jevgeņijs Augustinovičs.

Ārpus studiju darba koris aktīvi koncertē, 
gūstot nozīmīgus panākumus arī starptau-
tiskos konkursos. Piemēram, tas saņēmis 
galveno balvu – Sudraba rozes kausu –  
radio BBC ierakstu konkursā (Londona, 
2001) un vairākus Grand Prix: Franča 
Šūberta 15. starptautiskajā kormūzikas 
konkursā (Vīne, 1998), Fēliksa  
Mendelszona-Bartoldi starptautiskajā 
kormūzikas konkursā (Polheima, 1999) 
un Orlando di Laso polifonās mūzikas 
konkursā (Roma, 2000).

Mūzikas skolotāju nodaļas sieviešu koris

JVLMA jauktais koris dibināts  
1945. gadā – sākotnēji kā vokālās 
mākslas un diriģēšanas tehnikas 
laboratorija jaunajiem diriģentiem, lai 
viņi praksē iegūtās zināšanas varētu iz-
mantot darbā ar jauniešu un pieaugušo 
amatierkoriem.

Dziedāšanas un diriģēšanas prasmju 
izkopšanu veicina regulārs darbs 
mēģinājumos visā mācību procesa gaitā. 
Lai nodrošinātu vislabāko muzikālo 
izglītību un māksliniecisko praksi, 
JVLMA sniedz studentiem iespēju 
piedalīties dažādās meistarklasēs, kuras 
vada pasaulē atzīti speciālisti – noteik-
tas mūzikas jomas pārstāvji. 2006. gadā 
koris veiksmīgi startēja meistarklasēs 

pie Erika van Nevela (Erik van Nevel) un 
Evelīnas Tabas (Evelyn Tubb). Pērn koris 
apguva zviedru kormūzikas izpildījuma 
nianses profesora Pēra Burīna (Per 
Borin) vadībā.

JVLMA jauktais koris bieži koncertē 
Latvijā un ārvalstīs, sniedzot 
klausītājiem iespēju baudīt dažādu 
laikmetu, stilu un žanru mūziku. Koris 
piedalās arī starptautiskos festivālos un 
konkursos.

Laikposmā no 1992. līdz 2005. gadam 
koris 27 reizes iesaistījies Eiropas Koru 
akadēmijas projektos, atskaņojot dažādus 
vokāli instrumentālus darbus Vācijā, 
Polijā, Zviedrijā, Grieķijā un Amerikas 
Savienotajās valstīs diriģentu Silviāna 

Kamberlinga  (Silvian Camberling) un 
Mihaela Gīlena (Michael Gielen) vadībā.

Iepriekšējā diriģenta Inta Teterovska 
vadībā JVLMA jauktais koris uzvarējis 
divos pasaulslavenos kormūzikas konkur-
sos: 2006. gadā tas izcīnīja Grand Prix 
8. starptautiskajā kormūzikas konkursā 
Mariborā (Slovēnija), savukārt  
2007. gadā – Grand Prix visās četrās 
kategorijās 39. starptautiskajā 
kormūzikas konkursā Tolosā (Spānija). 
2008. gadā koris veiksmīgi cīnījās par 
labākā Eiropas kora titulu Eiropas 
Kormūzikas Lielās balvas konkursā 
Debrecenā (Ungārija), iegūstot otro vietu. 
Šobrīd kora mākslinieciskais vadītājs ir 
Mārtiņš Klišāns.

Jauktais koris
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JVLMA darbojas studējošo pašpārvalde un 
tās padome (SP), ko ievēl studējošo kopsa-
pulce; par kandidātu var kļūt jebkurš pilna 
laika studējošais. SP galvenais uzdevums 
ir pārstāvēt un aizstāvēt studējošo intere-
ses, kā arī organizēt dažādus atraktīvus 
pasākumus. Studējošo pašpārvalde deleģē 
savus pārstāvjus JVLMA koleģiālajās 
institūcijās – Senātā, Satversmes sapulcē, 
Stipendiju komisijā, Šķīrējtiesā un Revīzijas 
komisijā.

Šobrīd SP ir 9 biedri: 
priekšsēdētāja – Irīna Mihailovska; 
priekšsēdētāja vietniece – Liene Igaune; 
sekretāres – Aiga Sprindža, Baiba Urka; 
iekšlietu koordinatore – Evita Pehlaka; 
ārlietu koordinators – Jurģis Klotiņš; 
finansiste – Ilze Rubika; 
atbildīgais par sportu – Ivars Krauze; 

atbildīgā par afišām – Zane Stafecka; 
SP deleģētā pārstāve – Madara Dziedātāja.

SP ieviesusi dažādas jaukas tradīcijas, 
padarot interesantāku ne tikai studējošo, 
bet arī mācībspēku ikdienu – tā organizē, 
piemēram, studējošo un pedagogu sveikšanu 
Starptautiskajā Mūzikas dienā, fukšu balli, 
Ziemassvētku pasākumu, ikgadēju JVLMA 
prezentāciju Latvijas mūzikas vidusskolās, 
sporta dienas, SP neatkarīgās žūrijas balvu 
JVLMA kameransambļu konkursā, kā arī 
absolventu sveikšanu JVLMA izlaidumā.

SP ir izveidojusies veiksmīga sadarbība 
ar Latvijas Kultūras akadēmijas Studentu 
padomi un Latvijas Mākslas akadēmijas 
Studentu padomi.

Studējošo pašpārvalde

Rakstiet: 
pasparvalde@jvlma.lv 
jvlmasp@inbox.lv

Vispārējais personāls

1. rinda no kreisās: tehniskais speciālists 
Viesturs Andreika, koncertadministratore 
Inese Gūte, sabiedrisko attiecību vadītāja 
Vita Stiģe, ārējo sakaru koordinatore Gunta 
Mestere, koncertdaļas vadītāja Jana Lāce, 
klavieru meistars Uģis Jaunslavietis,  
IT daļas vadītājs Edmunds Mickus

2. rinda no kreisās: kancelejas vadītāja 
Ruta Burbo, garderobiste Raisa Torjaņika, 
dežurante Marija Strause, dežurante Biruta 
Elekse, galvenā grāmatvede Inese Puķīte, 
ēkas uzraudze Silvija Leitāne, sporta organi-
zators Herberts Bečers, grāmatvede Sandra 
Zariņa, administratīvi saimnieciskā darba 
prorektors Armands Lapiņš

3. rinda no kreisās: grāmatvede Ārija 
Peršina, skatuves strādnieks Āris Augusts, 
dežurante Lija Barahtjanska, saimniecības 
daļas vadītāja Inese Rautiņa, finanšu 
daļas vadītājs Sandis Sniķersproģis, 
stīgu instrumentu meistars Juris Pauls, 
personāldaļas vadītāja juriste Ieva 
Devjatņikova, projektu vadītāja Ilona 
Elste, klavieru meistars Gints Jurga,  
klavieru meistars Arnis Mūrmanis, 
mūzikas instrumentu kolekcijas un 
restaurācijas daļas vadītājs Norberts 
Žugs-Divrē

Vispārējā personāla darbinieki ir arī: 
arhīva vadītāja Gunta Šmideberga, 
galvenā grāmatveža vietniece Ilze 
Stīpniece, sporta centra vadītājs Uldis 
Jānis Veispals, datortīkla administrators 
Jānis Dumbris, klavieru meistars Uldis 
Ēlerts, sporta organizators Oskars Blūms, 
kancelejas vadītāja asistente Anna  
Kukule, skatuves strādnieks Margots  
Laucis, automobiļa vadītājs Arnis 
Brašmanis, dežurantes Iveta Buša un  
Tatjana Višņevska, garderobistes Edīte 
Gūta un Larisa Mišurina, sezonas 
strādnieks Artūrs Hrustaļovs

No kreisās: Evita Pehlaka, Ilze Rubika, Zane Stafecka, 
priekšsēdētāja Irīna Mihailovska, Ivars Krauze, Baiba 
Urka, priekšsēdētājas vietniece Liene Igaune, Aiga 
Sprindža, Madara Dziedātāja

Studējošo pašpārvaldē darbojas arī Jurģis Klotiņš

mailto:pasparvalde@jvlma.lv
mailto:jvlmasp@inbox.lv
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JVLMA lepojas ar savu mājvietu pašā Rīgas 
centrā – Krišjāņa Barona ielā 1; ēka celta no 
1870. līdz 1875. gadam pēc arhitekta Jāņa 
Frīdriha Baumaņa projekta, un sākotnēji 
šeit atradusies Aleksandra ģimnāzija.  
90 gadu gaitā mūsu augstskola ne 
vien sagatavojusi profesionālus 
atskaņotājmāksliniekus, komponistus, 
horeogrāfus, mūzikas skolotājus un 
muzikologus, bet arī sniegusi daudzveidīgu 
koncertsarīkojumu klāstu visiem mūzikas 
interesentiem.

Ik sezonu JVLMA Lielajā zālē, Ērģeļu 
zālē, Senāta zālē, Kamerzālē, operstudijā, 
Akmens zālē un Studentu kluba telpās 
notiek vidēji 250 visdažādākie Latvijas un 
starptautiska mēroga sarīkojumi – koncerti, 
konkursi, meistarklases, konferences, CD 
un grāmatu prezentācijas, kā arī citi pub-
liski pasākumi.

Akadēmija lepojas

Pilnīgāka informācija par JVLMA 
telpu īri un citiem pakalpojumiem 
mājas lapas www.jvlma.lv sadaļā 
Pakalpojumi

Sabiedriskās aktivitātes

2009. gada vasarā JVLMA uzsāka darbu pie 
trīs vērienīgu projektu īstenošanas, piesaistot 
Eiropas Savienības un citu starptautisko fondu 
finansējumu.  

2009. gada jūnijā uzsākts Norvēģijas valdības 
finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts 
JVLMA e-studiju vides izveidošana studiju 
procesa modernizēšanai (nr. 0089). Tas paredz 
teorētisko kursu izveidi un pieejamību e-vidē, 
audio un video materiālu digitalizāciju un 
pieejamību, kā arī nepieciešamā aprīkojuma 
iegādi e-studiju vides uzturēšanai un 
izmantošanai mācību procesā. E-vides 
pieejamība atvieglos apjomīgo konspektēšanu 
kontaktstundu laikā, līdz ar to studentu 
iespējas uzzināt, diskutēt un praktiski 
izmantot zināšanas, konsultējoties ar lektoru, 
nozīmīgi pieaugs; tas veicinās arī studiju pro-
cesa efektivitāti. Projektu plānots īstenot līdz 
2011. gada 31. janvārim. Kopējais finansējums 
ietver EUR 439  843, no kuriem 85% ir 
Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 
finansējums (EUR 373 864 ), 7,5 % ir Latvijas 
valsts budžeta finansējums (EUR 32 988) un 
7,5% – JVLMA pašfinansējums (EUR 32 988).

2009. gada augustā parakstīta vienošanās, kas 
paredz īstenot divus Eiropas Sociālā fonda 
finansētus projektus – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas doktorantūras studiju 
programmas atbalsts nr. 1DP/1.1.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/001 un Atbalsts Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra studiju 
programmām radošo industriju jomā 
nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/001.  
Saskaņā ar šiem projektiem līdz 2011./ 
2012. akadēmiskajam gadam JVLMA dok-
torantiem un maģistrantiem būs iespēja 
pretendēt uz ikmēneša mērķstipendiju, turklāt 
doktorantūrā studējošie varēs papildus saņemt 
arī finansējumu studiju kvalitātes atbalsta 
pasākumu finansēšanai, piemēram, mācību 
braucieniem, vieslektoru piesaistei, dalībai 
konferencēs un semināros u. c. Mērķstipendijas 
viena akadēmiskā gada ietvaros saņems 40– 
50 % doktorantu (600 LVL mēnesī 1. un 2. kursa 
studenti, 800 LVL mēnesī 3. kursa studenti un 
zinātniskā grāda pretendenti) un vidēji  
30% maģistrantu (300 LVL mēnesī).

JVLMA izsaka vislielāko pateicību saviem stu-
dentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, ab-
solventiem, draugiem, sadarbības partneriem 
un atbalstītājiem, kuri iesaistās Akadēmijas 
radošās un mākslinieciskās attīstības pilnveidē, 
kā arī studiju procesa uzlabošanā.

Joprojām aktīvi turpinās 2006. gada februārī 
aizsāktā akcija Iemūžini sevi krēslā!, kuras ini-
ciators ir toreizējais JVLMA rektors profesors 
Juris Karlsons. Pateicoties privātpersonu un 
organizāciju labvēlībai, JVLMA koncertzāle 
atdzimusi kā viena no akustiski labākajām 
klasicisma stila koncertzālēm Rīgā. Akcijai 
aizsākoties, Akadēmijas Lielā zāle ieguva 
280 jaunus, ērtus un skaistus krēslus, kurus 
izgatavoja uzņēmums Zunda M un uz kuriem 
šobrīd iemūžināti jau 103 vārdi un nosau-
kumi. Kopumā akciju atbalstījuši 89 ziedotāji. 
Par saziedotajiem līdzekļiem ir izremontēta 
arī Ērģeļu zāle, Kamerzāle un renovēta  
Operas klase.

Tāpat JVLMA ir pateicīga par vairākām 
balvām un radošajām stipendijām Akadēmijas 
studentiem un pedagogiem. Īpašs paldies  

Mārai Dolei par ilggadējo milzīgo atbalstu 
Akadēmijas telpu uzlabošanai un radošajām 
stipendijām mācībspēkiem. Pēc Astras  
Z. Grīnmanes un Izoldes Zīversas-Preisas 
iniciatīvas dibināta klavierspēles profesora 
Olģerta Zīversa balva, ko jau kopš 1995. gada 
ik gadu saņem divi klavierspēles studenti. 
Savukārt flautista un komponista Arnolda 
Šturma piemiņas balva tapusi 2000. gadā, to jau 
deviņus gadus finansē un diviem Akadēmijas 
studentiem pasniedz Eleonora Šturma.  
2006. gadā tika dibināta komponista Tālivalža 
Ķeniņa balva, kas katru gadu tiek piešķirta 
vienam kompozīcijas studentam. Kopš  
2007. gada JVLMA piemiņas balvām un 
radošajām stipendijām pievienojusies vēl  
viena – mācītāju Dr. Anitas Gaides un  
prāv. Ivara Gaides Mūzikas balva, kuru par 
spilgtu radošo darbību saņem viens ērģeļspēles 
un viens dziedāšanas specialitātes students.

Kopš 2004. gada Akadēmijas jubilejas koncertā 
janvārī tiek pasniegts Akadēmijas augstākais 
apbalvojums – JVLMA un Swedbank Gada 
balva jaunajam mūziķim. Šo balvu piešķir 
diviem Akadēmijas studentiem par radošu 
aktivitāti un izciliem sasniegumiem mūzikā. 
Gadu vēlāk – 2005. gadā – paralēli šim apbal-
vojumam tika iedibināta arī JVLMA un Swed-
bank Gada balva labākajam mācībspēkam, 
piešķirot to vienam gada spilgtākajam 
Akadēmijas pedagogam par izcilu pedagoģisko 
un radošo darbu. Jāatzīmē, ka pirmais šīs 
balvas ieguvējs ir pašreizējais rektors profesors 
Artis Sīmanis.

Aicinām arī  Jūs kļūt par Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalstītāju 
un piedzīvot Akadēmijas attīstības 
mirkļus un muzikālos notikumus kopā ar 
mācībspēkiem un studentiem! Tikai ar Jūsu 
atbalstu mēs būsim arī Akadēmijas nākamo 
90 gadu liecinieki!
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Gajevska, Svetlana Gridjuško, Gertruda  
Jerjomenko, Līga Kārkliņa, Linda Leine, 
Jānis Miltiņš, Zinaīda Ņikitina, Līga  
Paegle, Jekaterina Pavlova, Rihards 
Plešanovs, Edgars Tomševics, Veronika 
Zubairova, Baiba Dzeguze, Anne 
Hallikmā (Hallikmaa), Artūrs Noviks, Līga 
Taurēna, Inga Vrubļevska, Ērika Apeine, 
Gļebs Beļajevs, Aleksandra Boroduļina, 
Sabīne Branta, Līga Ceriņa, Ilze Fomina, 
Angelīna Kuzmina, Natālija Meļņikoviča, 
Pāvels Račiks, Kristīne Šmite
Vēsturisko instrumentu spēle: Liene Stradiņa
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs: Agita 
Alde, Alīna Baranovska, Edijs Bite, Zane 
Buiķe, Paula Fjodorova, Ilona Haņina, 
Līga Logina, Eva Mollere, Kaiva Mollere, 
Dace Pakārkle, Ilona Plūme, Daira Pugače, 
Ieva Sproģe, Justīne Voitkeviča, Annija 
Volkeviča, Nataļja Zamišļajeva, Raimonds 
Felšs, Jānis Andžāns, Astra Gilnere, 
Juta Grebeža, Vera Lavrentjeva, Agnese 
Meždreija, Ilze Rubika, Artūrs Saveļjevs, 
Kristīne Štamere, Pāvels Veļičko, Inguna 
Broka, Agnese Fjodorova, Ivars Krauze, 
Jaroslavs Poļakovs, Liene Prūse,  
Margarita Puriņa, Elīna Lukstiņa, Inese 
Nereta, Maija Aniķe, Agate Burkina, Elīna 
Dambe, Laima Dimanta, Inga Dzalba, 
Dana Jakovčika, Zane Pavlovska, Didzis 
Soste, Katerina Veļičko, Māris Vitkus, Vita 
Jerumane, Ieva Stūrīte, Jolanta Kalniņa, 
Linda Naudiņa, Sintija Pērkone
Vokālā mūzika: Jānis Bērziņš, Madara 
Ivane, Andrejs Krutojs, Roberts Lapiņš, 
Monta Martinsone, Rihards Millers, 
Diāna Raubiško, Dainis Skutelis, Jolanta 
Strikaite, Mārtiņš Šmaukstelis, Zanda 
Švēde, Gundega Ādamsone, Daina  
Dombrovska, Laura Sivgale, Deniss 
Trans, Ieva Dreimane, Madara 
Dziedātāja, Ludmila Ignatova, Jūlija  

Jaremko, Valērija Koļago, Guntra  
Kuzmina, Aleksandrs Ozols, Annija 
Putniņa, Jevgeņijs Salna, Gunta Cēse, 
Līga Jekševica, Marta Mieze, Evita 
Pehlaka, Laima Pisareva, Ēriks Rudzītis, 
Svetlana Smirnova, Egita Znutiņa, 
Nataļja Černohajeva 

Profesionālās maģistra 
studiju programmas
Instrumentālā mūzika: Lauris Amantovs, 
Dzintars Beitāns, Diāna Bergmane,  
Ieva Buša, Kalvis Etkins, Adrija  
Everse-Pēkšēna, Rihards Fedotovs, 
Ginta Garūta, Nataļja Ivanova, Ilze 
Jaunzeme, Liene Andreta Kalnciema, 
Madars Kalniņš, Ieva Kostanda, Aija 
Kuzmane, Valters Līcis, Lauma Liepiņa, 
Līga Muceniece, Normunds Piesis, Inga 
Sarkane, Jānis Semjonovs, Jūlija Skipore, 
Guna Skrima, Viktorija Skubeņiča, Raivo 
Stašāns, Austra Steķe, Gunta Šmaukstele, 
Sandis Šteinbergs, Māris Treijs, Elīna 
Vidriķe, Kristīne Antonova, Evija Belicka, 
Liene Dravniece, Evija Embovica,  
Normunds Everts, Olga Jegunova, 
Kārlis Klotiņš, Danuta Ločmele, Ansis 
Nikolovskis, Līga Pūķe, Ieva Puriņa, 
Dace Ramma, Ieva Šablovska, Kristiāna 
Šīrante, Inga Tomsone, Egils Upatnieks, 
Māris Zondaks, Jānis Jansons, Jeļena 
Lihvare, Dina Ozoliņa, Inga Puķīte, Guna 
Užāne
Kompozīcija: Anastasija Kadiša, Sabīne 
Ķezbere, Rihards Zaļupe
Diriģēšana: Normunds Ķirsis, Atvars 
Lakstīgala, Aigars Meri, Kaspars Putniņš, 
Sandra Šmate, Kaspars Vēvers, Nora 
Vītiņa, Aleksandrs Kreišmanis, Laura 
Leontjeva

Horeogrāfija: Madara Galviņa, Indra 
Reinholde, Sergejs Sosnovskis, Māris  
Sveilis, Poļina Žukova
Vokālā mūzika: Laura Grecka, Agris 
Hartmanis, Ance Purmale, Maija Tutova, 
Sonora Vaice, Jūlija Vasiļjeva, Andra  
Blumberga, Dana Bramane, Andris 
Kanniņš, Jānis Kurševs
Mūzika un izglītība: Modris Baumanis, 
Aina Circene-Baumane, Agita Kaužēna, 
Ilga Kļaviņa, Māris Kupčs, Laura Tālberga, 
Edgars Vītols, Dace Balode, Alvīna Giļoka, 
Inga Karika, Natālija Kaufelde, Juris 
Lipšāns, Ivita Poriete, Alevtīna Tairova, 
Kaspars Zemītis, Sandija Doļina, Guntra 
Kalniņa, Karīna Tropa, Jānis Veļičko, Iveta 
Lāriņa, Inguna Lasmane, Inga Laura, Linda 
Mikule, Vita Pavlovska, Irita Rasa, Raits 
Rozenbergs, Juliāna Vaļaikina, Natālija 
Župerka, Aleksandra Čerepaņņikova-
Kļuikova, Vineta Kurpeniece, Beata 
Zariņa-Blaščinska

Akadēmiskā maģistra 
studiju programma
Zane Šmite, Ieva Pāne, Ričards Čerenkovs, 
Laura Ezera, Kristīne Zelicka, Ilze Sprance, 
Ligita Ašme, Aleksandra Ustjaņivska, Zane 
Saulīte, Elīna Selga, Ilona Būdeniece, Lana 
Strode

Doktorantūra
Ieva Gintere, Baiba Kurpniece, Guntars 
Prānis, Zane Prēdele, Valdis Bernhofs, Vita 
Stiģe, Ieva Tihovska, Indriķis Veitners, 
Ināra Cimermane, Dzintra Erliha, Jānis 
Petraškevičs, Gundega Šmite, Līga  
Jakovicka, Rolands Kronlaks, Ruslans 
Perežilo, Aiga Taala

Džeza mūzika: Dāvis Bindemanis, Jānis 
Jaunalksnis, Dāvis Jurka, Oskars Ozoliņš, 
Toms Poišs, Marika Šaripo, Valters Šmits 
Džeza vokāls: Elīna Silova
Etnomuzikoloģija: Aiga Sprindža, Diāna 
Dreimane, Kristaps Gailis, Oskars 
Patjanko, Kristīne Šibina, Liene Igaune, 
Laima Jansone, Lauris Lieldiens, Irīna 
Mihailovska, Elīna Štoļde, Kristīne Kārkle, 
Austra Klotiņa, Inese Mičule, Rasa Vītola
Senā mūzika: Sanda Ozoliņa, Maija Poriņa
Horeogrāfija: Božena Beļajeva, Margarita 
Buharina, Anastasija Čerepeņenkova, 
Aleksandra Djomina, Antons Freimans, 
Milana Komarova, Guna Mangusa,  
Anastasija Novikova, Kate Pumpiņa,  
Reinis Rešetins, Roberts Skujenieks, 
Anastasija Šņakina, Elmīra Tihomirova, 
Jana Tīsa, Kristīne Vaņina, Jekaterina 
Horoveca, Ieva Kemlere, Gunta Liepiņa, 
Veronika Sardiko, Māris Spriņģis, Katrīna 
Grahoļska, Viesturs Jansons, Inga Meiere, 
Jekaterina Mirončika, Anita Pielēna-
Pelēna, Ieva Sīle
Instrumenta spēles skolotājs: Inita Āboliņa, 
Dainis Brauns, Monta Pumpure, Guna 
Beriņa, Aija Linde, Anselms Opincāns, 
Liene Peterlevica, Kristīne Stone, Anastasija 
Baranova, Irita Leite, Inga Ramāne, Uldis 
Veigurs, Linda Zariņa, Šamils Almakajevs, 
Ieva Apine, Ieva Bērziņa, Genādijs  
Bogdanovs, Svetlana Catlaka, Ivans Girsovs, 
Toms Jansons, Aleksandrs Koņickis-
Kredensirs, Tatjana Koroļenko, Jūnijs 
Vilsons, Jeļena Agafonova, Iveta Bērziņa, 
Gunārs Geduševs, Arita Grīnberga, Agnese 
Kalēja, Zane Ludborža, Līga Pavloviča, 
Ritma Pētersone, Aiva Tauriņa-Šariņa, 
Jana Vaivade, Indra Vītola, Māris Zīlmanis, 
Aivars Zirnis, Dita Gaidule-Logina, Romāns 
Ivanovs, Antra Ķestere

Kompozīcija: Platons Buravickis, Jevgenija 
Fedorenko, Jānis Ķirsis, Linda Leimane, 
Juta Bērziņa, Natālija Munda, Laura  
Gustovska, Ieva Klingenberga, Evija  
Vecumniece, Emīls Zilberts
Kora diriģēšana: Jānis Almanis, Krista 
Audere, Kārlis Kundrāts, Jeļena Sorokina, 
Pēteris Vaickovskis, Mikus Abaroniņš, 
Rita Birzule, Margarita Dudčaka, Alise 
Koknēviča, Jānis Liepiņš, Linda Pranča, 
Daiga Štube, Baiba Urka, Rūdolfs Bacāns, 
Rūdolfs Bērtiņš, Maija Breikša, Zane 
Stafecka, Kristiāna Greitāne, Laura Iesava, 
Lāsma Pommere, Dace Leja, Mārtiņš 
Subatovičs
Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs: 
Marina Kačkina, Iveta Gailuma
Mūzikas vēsture un teorija: Svetlana Bur-
mistrova, Jeļena Garkavčenko, Solvita 
Ivanova, Līva Suitiņa, Agata Meļņikova, 
Viktorija Zubairova, Tatjana Grigorjeva, 
Zane Kanberga, Aija Kupjanska, Lana 
Ludiņa, Elīna Ratobiļska, Auriga Jermaka, 
Jūlija Paškova, Viktorija Mutore
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs: 
Indra Grietena
Pūšaminstrumentu spēle: Arta Asare, Emīls 
Avotiņš, Lauma Ilsuma, Andrejs Ivanovs, 
Edgars Kalniņš, Maija Kļaviņa, Jana 
Kļevicka, Māris Kuģis, Rūdolfs Kulbergs, 
Ieva Lakstīgala, Sniedze Prauliņa, Nauris 
Priedītis, Daiga Solovjova, Uģis Strauja, 
Jānis Tretjuks, Rihards Vēriņš, Jānis Ansons, 
Juris Barovskis, Madara Behmane, Kārlis 
Catlaks, Zane Jurēvica, Ance Lancmane, 
Laura Meždreija, Jānis Pusplatais,  
Armands Svinsters, Dzintra Šleija,  
Lauma Tuča, Baiba Znotiņa, Mārcis 
Auziņš, Kristaps Catlaks, Eva Jevstigņejeva, 
Jānis Kaģis, Jeļena Kovaļenko, Ronalds 
Saksons, Santa Stalidzāne, Dina Strence, 

Guntis Supe, Māris Balodis, Kristaps 
Golovackis, Artūrs Hrustaļovs, Jānis 
Ivuškāns, Raivo Lallo, Inga Meijere, 
Agnese Nikolovska, Andris Salenieks, 
Natālija Saveļjeva, Ilze Tereščuka,  
Aleksandrs Žiguļičs, Didzis Bebrišs
Sitaminstrumentu spēle: Maija Švēdenberga, 
Ernests Mediņš
Pūtēju orķestru diriģēšana: Viesturs Galenieks, 
Veronika Djačenko, Viesturs Ozols
Simfoniskā orķestra diriģēšana: Mārcis 
Imants, Guntis Kumačevs, Valdis Butāns
Stīgu instrumentu spēle: Agnese Alde, 
Agate Bidiņa, Māra Botmane, Madara 
Drulle, Jevgēnija Frolova, Madara Gaile, 
Gunita Gulbe, Madara Jansone, Guna 
Jegorova, Austeja Juškaitīte (Juškaityte), 
Rasa Kumsāre, Ivars Ozols, Konstantīns 
Paturskis, Madara Pētersone, Anna Salnīte 
(Salnit), Karina Suhorukova, Laura Zimka, 
Kristīne Aleksejeva, Elīna Andrianova, Lija 
Aleksandra Augstroze, Rūdolfs  
Bahmanis, Aija Beitika, Jolanta Kanašķe, 
Laura Lāce, Jūlija Makarina, Jānis Pauls, 
Artjoms Romanovs, Liene Skujiņa, Sanita 
Sprūža, Agnese Stalidzāne, Toms  
Timofejevs, Dace Zālīte, Miķelis Dobičins, 
Jānis Jēkabsons, Zane Kalniņa, Līga  
Kuzmane, Madara Norbūte, Līva Plociņa, 
Zane Stafecka, Viktors Stankevičs, Velga 
Šaršūne, Santa Vižine, Dace Bleikša, Gerda 
Dazarte, Artūrs Gailis, Kristīna Gilla, 
Madara Jauģiete, Jurģis Klotiņš, Pēteris 
Ozoliņš, Baiba Pinta, Valters Pūce, Marta 
Rozentāle, Ērika Savicka, Linda Vaļuka
Taustiņinstrumentu spēle: Līga Auguste, 
Elīna Berklāva, Maksims Fjodorovs, 
Ričards Furs, Elīna Gaile, Katrīna  
Gupalo, Didzis Kalniņš, Ineta Petuhova, 
Roksana Kenžejeva, Zane Volberga,  
Jacinta Bicāne, Ruta Birzule, Vita  
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Mecenāti

Māra Dole, Regīna Pumpura ,                                                         Juris Karlsons,  

                                              Bruno Egle, Maija Riekstiņa, Olafs Ulmanis Edmonton,                            Jānis Bērzlaps

Zelta pakāpe
Eleonora Šturma, Anita un Ivars Gaides, Izolde Zīversa-Preisa,                                      Milda Štrause, 

Akcija „Iemūžini sevi krēslā!”
Juris Karlsons, Armands Lapiņš, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studentu klubs, Gunta Sproģe, SIA Pusbalsī, Andris Grūtups, Jānis Torgāns, Aina Kalnciema, Maija Riekstiņa, Gunta 
un Andrejs Ancāni, Guntis Učelnieks, Sanita Rugina, tūrisma aģentūra Kolumbs, STA Travel Latvia, Andris Vecumnieks, Guna Kurmis /Zviedrija/, Aleksandrs Viļumanis, Irēne Dzene-Gūtmane, 
Ziedonis Āboliņš, Egons Mednis, Kaspars Viškints, Andris Putāns, Ēriks Strods, viesnīca Konventa sēta, Regīna un Reinis Pumpuri, Ausma Luste-Anušēvica, Maija Sīpola, Radio Klasika, Sergejs 
Martinovs, Norvēģijas Karalistes vēstniecība, Arvīds Platpers, Bruno Egle, Romāns Vanags, Eduards un Selga Silkalni, Mārtiņš un Hermīne Rītiņi, Māra Siliņa /Zviedrija/, Inta Āboliņa, Ināra 
Āboliņa, Jānis Vētra, Žermēna Heine-Vāgnere, Pēteris Simsons, Straumēnu jauktais koris, Zigfrīds Vanadziņš, Līga Kilmane-Brauķe, Pēteris Benjāmiņš, Daina Vīgnere, Ivars Vīgners, Jāzepa 
Vītola biedrība, SIA Jaunbūve, Raimonds Pauls, Ieva Rozenberga-Arāja, Juris Šmits, Guna Heinrihsone, Māra Dole, partija Jaunais laiks, Kārlis Zembergs, Selga Mence, LR Kultūras ministrija, 
Eleonora Šturma, Velta Elksnīte, Filips Kļaviņš, Ausma Antonišķe, Oļģerts Grāvītis, Jānis Siliņš, Jānis Dūmiņš, Radio SWH /Zigmārs Liepiņš/, Imants Kokars, Salaspils mūzikas un mākslas 
skola, Biruta Skrastiņa /Andris Eglājs/, Helēna Demakova, Ilze Arne, Valda Liepiņa, Norberts Žugs-Divrē, Sergejs Jēgers, Dagmāra Beitnere, Rita Zutis-Baumeistere, Arkādijs Fomins, Jānis un 
Dace Matuļi, Lolita Krūmiņa, Izolde Zīversa-Preisa, Laima Asja Bērziņa, Pēteris un Jana Āboliņi, Jānis Bulavs, Ilze un Ieva Dzērves, Ligita Briede-Zemberga, Pēteris Feodorovs, Ilma Grauzdiņa,  
Lidija Meija

JVLMA atbalstītāji no 1991. gada

JVLMA – 90 atbalstītāji

Sastādītājas: Anda Beitāne, Vita Stiģe

Redaktore: Baiba Jaunslaviete

Dizains: SIA Hypnosis group 

Foto: Edmunds Mickus, Santa Savisko, Jānis Ratnieks

Iespiests: SIA Talsu tipogrāfija
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