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Studiju programmas novērtēšanas grupas un aspekti  

1. Kvalitāte 

2. Resursi  

3. Ilgtspēja 

4. Sadarbība 

1. Kvalitāte 

1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti 

Mērķi  

sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus mākslas zinātnes nozares 

muzikoloģijas apakšnozarē, nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un 

starptautiski pielīdzināmu mākslas zinātņu doktora grādu. 

Uzdevumi 

- maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās zinātniski pētnieciskās un radoši mākslinieciskās 

spējas; 

- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas doktoranta izvēlētajā muzikoloģijas specializācijas 

jomā;  

- izkopt doktoranta akadēmiskā darba iemaņas, strādājot ar augstskolas studentiem un mūzikas 

vidusskolu vecāko kursu audzēkņiem; 

- nodrošināt iespēju jau studiju laikā iekļauties starptautiskajā zinātniskajā apritē; 

- sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību, lai studijas vainagotos 

ar promocijas darba aizstāvēšanu. 

Iegūstamie studiju rezultāti un kompetences 

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8. līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Doktorants, kurš ir apguvis studiju kursus Pētniecības metodoloģija un metodes,  Promocijas darba 
izstrāde un literatūras studijas, specializāciju   Vēsturiskā muzikoloģija,  Sistemātiskā muzikoloģija, 
Etnomuzikoloģija  profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai,  spēj parādīt, ka pārzina un izprot 
aktuālās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības 
metodes mākslas zinātnes nozares  muzikoloģijas apakšnozarē un dažādu jomu (mūzikas psiholoģijas, 
mūzikas pedagoģijas, atskaņotājmākslas) saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

   Doktorants, kurš ir apguvis studiju kursus Pētniecības metodoloģija un metodes,  Promocijas 

darba izstrāde un literatūras studijas, zinātniskā darba aprobācijas prakses un specializāciju 

studiju kursus, uz promocijas darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas,  kā arī brīvās izvēles 

studiju kursus, spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir 



veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā, devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to 

pielietojumu praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski 

citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības 

jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām muzikoloģijā un sabiedrību kopumā. Studiju laikā, kas 

galvenokārt notiek patstāvīgā darba formā, izmantojot prakses iespējas dalībai starptautiskajos 

projektos, doktorants spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus 

projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, strādājot 

JVLMA Zinātniskās pētniecības centra organizētajos projektos, doktorants ir guvis praktiskās 

iemaņas vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur 

nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas Muzikoloģija apguves rezultātā doktorants spēj, veicot  patstāvīgu, kritisku 

analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus, kā arī inovāciju uzdevumus, patstāvīgi 

izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā 

starptautiskā kontekstā.    

1.2. Studiju saturs un organizācija  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Zinātniskās darbības likuma, Ministru kabineta 27.12.2005. 

noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji prasībām, 

JVLMA Satversmē formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. 

Programmas saturs un iegūstamais zinātniskais grāds atbilst studiju programmas nosaukumam. Studiju 

programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus studiju kursu 

apgūst individuālajās nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve 

modernajām tehnoloģijām (bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases, Zinātniskās pētniecības 

centra darbība). Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības 

strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā.  

Paplašinātajās katedru sēdēs, doktorantūras padomes sēdēs, kurās piedalās arī doktoranti,  tiek 

izvērtētas un konkretizētas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 

stundu īpatsvara attiecības, docēšanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliotēkas fondu iespējas.  

Tika konkretizētas promocijas darba priekšaizstāvēšanas prasības, aktualizētas doktora 

promocijas darba izstrādes kārtība, uzlabojusies patstāvīgā darba kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte 

vērtējama kā laba un ļoti laba, atkarībā no docējamajiem studiju kursiem tiek izmantotas daudzveidīgas 

darba metodes.  

Zinātnisko pētījumu aprobācijas praksi īsteno – konferencēs, kuras organizē JVLMA Zinātniskās 

pētniecības centrs, Doktorantūras un Zinātniskā padome, kā arī sadarbībā ar Latvijas (īpaši Daugavpils 



Universitāti) un ārvalstu augstskolām Erasmus programmu ietvaros, kā arī koncertlekcijās, kuras 

organizē JVLMA koncertdaļa.  

Studiju kursu apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai doktoranti teorētiskās atziņas paralēli aprobētu 

praktiskajā darbībā. Studiju programmas apguve paredzēta 6 semestru periodā LV 144/ ECTS 216 

kredītpunktu apjomā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu, ja pārbaudījuma vērtējums 

ir pozitīvs. Studiju rezultāti tiek uzskaitīti, atspoguļoti studiju kartēs, apspriesti un analizēti katedru sēdēs, 

doktorantūras un Zinātniskajā padomē katra semestra noslēgumā, kā arī semestra darba procesā.  

Studiju saturs 
Doktora studiju laikā jāveic dokumentēta: 

- jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;  

- jaunāko informācijas tehnoloģiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes, prezentēšanas paņēmienu 

apguve;  

- padziļināta zinātnes apakšnozares teorētisko disciplīnu apguve;  

- lektora, projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apguve, piedaloties bakalaura, maģistra studiju 

programmu un pētniecisko projektu realizācijā;  

- piedalīšanās ar referātiem zinātniskās konferencēs, semināros, kultūras projektos, t.sk. starptautiskos;  

- stažēšanās citās augstskolās ar pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu;  

- patstāvīga zinātnisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajā periodikā.  

Studiju saturu veido vairākas savstarpēji saistītu kursu un veicamo uzdevumu  kopas: 

- Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde un literatūras studijas  –  

LV 100/ ECTS 150  KP 

- Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi – LV 32 / ECTS 48 KP. 

Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants izvēlas vienu no trim muzikoloģijas 

specializācijas jomām:  

- Vēsturiskā muzikoloģija; 

- Sistemātiskā muzikoloģija 

- Etnomuzikoloģija 

Brīvās izvēles studiju kursi – LV 6/ ECTS 9 KP 

Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP, sastāv no 

zinātniskā darba prakses  LV 4/ECTS 6 KP apjomā un akadēmiskā darba prakses  

LV 2/ECTS 3 KP apjomā. 

  



Studiju kursu satura apraksti 

Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas 

Studiju kurss tiek apgūts sešu semestru laikā 100 Latvijas/150 ECTS kredītpunktu (turpmāk tekstā 

saīsin. KP) apjomā.  

Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās: 

1) Promocijas darba izstrāde – LV 63/94,5 ECTS KP  

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta kontaktstundu 

un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:  240 kontaktstundas, 2280 

patstāvīgā darba stundas.  

2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.  

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu kompetenci, kas iegūta kontaktstundu un patstāvīgā 

darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:  25 kontaktstundas, 1455 patstāvīgā darba 

stundas.  

Literatūras studiju tematiskā daļa sastāv no programmas bāzes literatūras un promocijas darba 

literatūras studijām. 

- Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju programmas  

Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina Doktorantūras padome. Programmas 

bāzes literatūru doktorants apgūst laikā no 1. līdz 3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5 ECTS KP apjomā. 

- Promocijas darba literatūras studijas laikā no 1. līdz 3.semestrim notiek promocijas darba izstrādes 

ietvaros. Promocijas darba literatūras sarakstu sastāda promocijas darba vadītājs un doktorants studiju 

perioda sākumā, to aktualizē vai papildina promocijas darba izstrādes gaitā. Promocijas darba 

literatūras apguves sarakstu un apjomu promocijas darba vadītājs konkretizē doktoranta individuālā 

darba plāna uzdevumos.  

Promocijas darba literatūras studijas notiek laikā no 4. līdz 6.semestrim līdztekus promocijas darba 

izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā. 

Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi  

Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai doktorants plāno kopā ar promocijas 

darba vadītāju, izstrādājot individuālo studiju plānu visam studiju periodam.  

- Specializācijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48 

ECTS KP apjomā. Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs 

ir vērsts uz pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izpēti vēsturiskā aspektā. Kredītpunktus 

doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 

patstāvīgā darba stundu studijās.  

- Specializācijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48 

ECTS KP apjomā.  Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru 



saturs aptver mūzikas teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas socioloģiju un mūzikas 

antropoloģiju. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 

180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  

- Specializācijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48 ECTS 

KP apjomā. Specializācijas joma Etnomuzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir vērsts uz 

pasaules tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izpēti kultūras kontekstā, kā arī mūzikas etnogrāfijas, 

mūzikas arheoloģijas un organoloģijas disciplīnas. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu 

un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  

- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,  

Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes doktoranti apgūst 

1.semestra laikā LV 2/3 ECTS KP apjomā.  Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un 

prasmju kompetenci, kas iegūta 30 kontaktstundu un 50 patstāvīgā darba stundu studijās. Studiju saturs 

nodrošina jaunāko pētījumu metožu un pētījumu prezentēšanas paņēmienu apguvi, studiju kursa 

ietvaros doktorants saņem informāciju par jaunākām atziņām  pētniecības tehnoloģiju jomā, datu 

apstrādē  un to lietošanu promocijas darba izstrādes gaitā.  

- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija, Etnomuzikoloģija plānoto 

studiju kursu Svešvaloda doktoranti apgūst laikā no 1.līdz 4.semestrim LV 8/12 ECTS KP apjomā.  

Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 120 

kontaktstundu un 200 patstāvīgā darba stundu studijās. Kursa saturu veido specializētas, uz promocijas 

darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas. Kopējo kredītpunktu apjomā doktorantam ir tiesības 

izvēlēties studēt vienu vai vairākas svešvalodas - angļu, vācu, franču, itāļu vai krievu – viena semestra 

ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi padziļināt iepriekš apgūtās svešvalodas zināšanas un prasmes 

vai saņemt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, bet zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā. 

Brīvās izvēles studiju kursu mērķis ir padziļināt vai paplašināt agrāk iegūtās zināšanas un prasmes 

vai iegūt jaunas, pēc kurām promocijas darba izstrādes gaitā radusies nepieciešamība. Studiju kursu 

saturā var iekļaut vieslektoru lekciju ciklus, interpretu meistarklases, ārzemju studijās apgūtos 

speckursus u.c. Brīvās izvēles studiju kursus doktoranti apgūst laikā no 3. līdz 5.semestrim  

LV 6/ECTS 9 KP apjomā.  Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, 

kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patstāvīgā darba stundu studijās.  

Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV6/ECTS 9 KP 

- Zinātniskā darba praksē doktorants aprobē pētnieciskā darba rezultātus (publikācijas, referāti 

konferencēs, semināros, zinātniskajos lasījumos u.c.) LV 4/ECTS 6 KP apjomā laika periodā no 3. līdz 

6.semestrim. Doktorants iegūst kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 20 

kontaktstundu konsultācijās un 140 patstāvīgā darba stundu studijās.  



- Akadēmiskā darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju periodā doktorantam ir jāpierāda studiju 

kursu  docēšanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants iegūst, ja ir 

docēti studiju kursi vismaz 80 stundu apmērā. 

1.3. Studijas un zināšanu novērtēšana 

Pateicoties Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta ietvaros finansētajam  

projektam  „JVLMA e-studiju vides izveide studiju procesu modernizēšanai”, kā arī ERAF projektam 

„JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu uzlabošanai un studiju 

pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, studiju procesa organizācijā ir 

ieviestas  mūsdienīgas darba metodes, pielietojot mūsdienu tehniskos līdzekļus, vide/audio, internetu, 

e-studijas, u.c. Līdz ar to studiju kursu aprakstos plānotos studiju rezultātus ir iespējams sasniegt, 

efektīvāk izmantojot gan studiju laiku, gan materiālos līdzekļus.   

Ņemot vērā to, ka studijas tiek organizētas galvenokārt individuālā darba formā, arī konsultācijas studiju 

jautājumos gan reflektantiem, gan doktorantiem ir iespējams saņemt regulāri. 

Studiju satura apguves rezultātu noskaidrošanai tiek organizēti pārbaudījumi. Vērtēšanas veidi ir noteikti 

studiju plānos, vērtēšanas formas, metodes un kritēriji ir iestrādāti studiju kursu aprakstos. Atbilstoši 

studiju kursa vai kursa daļas mērķim satura apguves līmenis tiek vērtēts  diagnosticējošajos (t.sk. 

starppārbaudījumos - semināros, kontrolstundās, ieskaitēs), formatīvajos vai summējošajos 

pārbaudījumos. Ar kompetences vērtēšanas prasībām studējošie tiek informēti katra studiju kursa 

apguves sākumā. 

Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 

minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti. 

 Vērtēšanas kritēriji 

Diferencētajā ieskaitē (ieskaite ar vērtējumu), eksāmenā un valsts pārbaudījumā – diplomeksāmenā 

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 

2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 

3)  vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 

4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir  “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

      Kompetences vērtējums tiek atspoguļots pārbaudījuma protokolā. Pārbaudījuma protokolu 

paraksta visi komisijas locekļi. Ja komisijas loceklis nepiekrīt kopējam vērtējumam, viņam ir tiesības 

protokolā ierakstīt savu argumentētu viedokli. Ja studējošais nepiekrīt komisijas vērtējumam, viņam 

ir tiesības vienas dienas laikā vērsties pie rektora ar apelāciju. Iekšējie reglamentējošie dokumenti par 

studējošo kompetences vērtēšanu ir ievietoti JVLMA mājas lapā.  



Vairākos studiju kursos kompetences vērtēšanā piedalās arī paši maģistranti, tiek veicināts studējošo 

pašvērtējums, kas motivē studējošos labāk izprast vērtēšanas procesu un kritērijus. Studējošo 

iesaistīšana vērtēšanas procesā nepieciešama, lai nodrošinātu vērtējuma objektivitāti un pamatotību. 

Tā veicina arī studējošo sagatavotību vērtēšanai, kas būs nepieciešama viņu turpmākajā 

akadēmiskajā praksē. Atbildības sekas par vērtēšanas pamatprincipu neievērošanu ir formulētas 

JVLMA Studiju programmu nolikumā un JVLMA Ētikas kodeksā. 

  Doktorantu kompetences vērtēšana ir iestrādāta Doktora studiju nolikumā  (izraksts no 

nolikuma) 

Eksāmenu un citu pārbaudījumu kārtošanai doktorantam nav paredzēts īpaši nošķirts studiju 

periods.  Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri: 

1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību konferencēs un 

publikācijas vērtē Doktorantūras padome, klātesot promocijas darba vadītājam un vismaz vienam 

Promocijas padomes pārstāvim; 

2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās izvēles studiju kursu apguves 

rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;  

3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā vērtē Doktorantūras 

padome un lemj par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju turpināšanu vai arī par 

studiju pabeigšanu. 

Doktoranta pienākumi: 

1) reizi semestrī uzstāties JVLMA  doktorantu zinātnisko darbu lasījumos; 

2) uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un studiju noslēgumā iesniegt 75% 

pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par 

promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību; 

3) patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru un pierādīt savu 

kompetenci pārbaudījumos; 

4) studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās starptautiskajās 

konferencēs vai semināros; 

5) katra semestra beigās atskaitīties Doktorantūras padomē par individuālā plāna izpildi.  Atskaites 

pozitīvs vērtējums ir pamatojums doktoranta nākamā semestra studiju finansējumam no valsts 

budžeta dotācijas. 

Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas darba priekšaizstāvēšana.  

Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina Doktorantūras padome 6.semestra sākumā.  

Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba 

izstrādes un noformēšanas kārtību jāiesniedz vienu mēnesi pirms izsludinātā priekšaizstāvēšanas 

datuma. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi māklsas zinātnes attiecīgās 



apakšnozares eksperti. Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē Doktorantūras padome, 

piedaloties vismaz  diviem Promocijas padomes pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par studiju 

programmas apguves rezultātiem. Promocijas darba priekšaizstāvēšana ir iespējama arī pēc doktora 

studiju programmas noteiktā laika beigām. Ja priekšaizstāvēšanas promocijas darbu aizstāv 

doktorants, kurš ir eksmatrikulēts, uz aizstāvēšanās laiku viņu imatrikulē saskaņā ar JVLMA 

Uzņemšanas noteikumiem. 

Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā saņemto vērtējumu, vienas dienas 

laikā pēc pārbaudes rezultātu paziņošanas ir tiesības iesniegt rektoram motivētu rakstisku lūgumu  

pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors uzdod Doktorantūras padomei divu darbadienu laikā izvērtēt tās 

lēmumu par doktoranta zināšanu vērtējumu un iesniegt motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta 

visi Doktorantūras padomes locekļi. Rektors izvērtē Doktorantūras padomes skaidrojumu un par 

savu lēmumu paziņo doktorantam divu dienu laikā.  

Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem JVLMA izziņu. Mākslas zinātņu 

doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par doktora 

zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.  

1.4. Studiju nodrošinājums un vadība 

JVLMA valda radoša, savstarpējas cieņas un koleģialitātes  atmosfēra. Koleģiālajās institūcijās – 

Satversmes sapulcē, Senātā, Akadēmiskajā Šķīrējtiesā, Doktorantūras padomē ir iesaistītas visas puses - 

doktoranti, akadēmiskais personāls, kā arī vispārējais personāls. Izveidotas konfliktu novēršanas un 

problēmu risināšanas institūcijas - Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija. 

1.5. Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs. 

              JVLMA akadēmiskajam personālam paralēli izglītojošai darbībai īpaša nozīme ir zinātniski 

pētnieciskai  darbībai, kas būtiski ietekmē studiju darba kvalitāti. Doktorantiem un katedras docētājiem 

ir cieša sadarbība ar JVLMA Zinātniskās pētniecības centru (ZPC), citiem Latvijas un ārvalstu 

kultūras institūciju muzikologiem. Vairāki profesori un docenti (L.Fūrmane, M.Boiko, 

B.Jaunslaviete, J.Kudiņš) akadēmisko darbu savieno ar pētnieku darbu Zinātniskās pētniecības 

centrā. Atskaites periodā kopīgajā sadarbībā bija organizētas zinātniskās konferences, zinātniskie 

lasījumi, semināri un lekcijas. 

Sniedzam ieskatu nozīmīgākajos pētījumos, publikācijās, rakstos, kurus veidojuši JVLMA 

akadēmiskais personāls, doktoranti, doktora studiju programmas beidzēji, sadarbības projektos 

pieaicinātie Latvijas un ārvalstu muzikologi: 

  



profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
Koncertu vadība ciklā JVLMA Ērģeles-Bahs-laikmets – 2010. gada 8. decembrī, 2011. gada 13. 

aprīlī. 

Koncertu vadība ciklā Piektdienu muzikālās pēcpusdienas JVLMA Ērģeļzālē:  

Ziemassvētku koncerts – 17. 12.2010; F.Lista mūzikas koncerts – 01.04.2011; Andžellas Gobas 

vokālās klases vakars – 26.04.2011; Operstudijas Figaro jubilejas ieskaņas koncerts – 15.04.2011; 

Kokles klases koncerts – 13.05.2011; Koncerts Jāzepa Vītola skolas atspulgi (mazāk pazīstamu 

latviešu komponistu darbu programma) 20.05.2011. 

Teicējas loma Pētera Plakida simfoniskajā pasakā teicējam un simfoniskajam orķestrim Nelokāmais 

alvas zaldātiņš. Atskaņo JVLMA simfoniskais orķestris A. Vecumnieka vadībā JVLMA dzimšanas 

dienas koncertā 2011.g. 11. janvārī. 

Kadences kā formas tēlainie mezgla punkti Jāņa Ivanova klavierdarbos. Grām.: Mūzikas akadēmijas 

raksti VII. Rīga: JVLMA, 2010. 

Leonīda Breikša dzeja mūzikā un mūzika dzejā. Grām.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 

mainīgais, III. Daugavpils Universitāte, 2011. 

Izstrādāts studiju materiāls e studiju videi JVLMA – metodiskie materiāli iestājpārbaudījumam 

bakalaura studiju programmās mūzikas teorijā. 

2.starptautiskā zinātniskā konference Sanktpēterburgas-Ļeņingradas konservatorijas ērģeļu tradīcijas; 

Sanktpēterburgas konservatorijā 2011. gada 18.-19. aprīlī; referāts Valkera ērģeļu pirmie gadi Rīgas 

Domā.  Jauno muzikologu Otrā starptautiskā konference konkurss Tbilisi konservatorijā (Gruzija) 2011. 

gada 29. aprīlis – 1. maijs; līdzdarbība konkursa starptautiskajā žūrijā; referāts Latvijas ērģeles un 

ērģeļmūzika pedagogu zinātniskajos lasījumos. VI starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī 2011. gada 6. maijā; līdzdalība konferences organizēšanā, 

referāts Valkera ērģeļu pirmie gadi Rīgas Domā. Konference Aktualitātes Mūzikas mācības saturā un 

metodikā (JVLMA Mūzikas skolotāju nodaļai – 50): informatīvs ziņojums par Mūzikas skolotāju 

nodaļas sākumperiodu Senāta sēdē (26.05.2011.) un darbsemināra Skolotājiem noderīgu iemaņu treniņš 

solfedžo stundās vadība (atklāta nodarbība ar 2. semestra studentiem) (27.05.2011.). 

Piedalīšanās mūzikas izglītības attīstības projektos: 

IZM/ VISC projekts Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide sešgadīgu izglītojamo integrētās 

mācību programmas ieviešanai. Projekta uzsākums – 2010. gada 28. jūnijs, darbs turpinās līdz oktobra 

beigām (28.-29. oktobrī - 2. sesija Bulduros. Veiktie darbi: lekciju izstrāde, lekciju un praktisko 

nodarbību vadība; līdzdalība grupas darbā un IZM sanāksmēs rezultātu apspriešanā. 

ESF projekts Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība. Programma Mūzikas skolotāju profesionālo 

un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana. Vecākā eksperte, mūziķu grupas darba 

vadītāja. Laiks: no 2010. gada novembra līdz 2011. gada jūnijam (augustam). Veiktie darbi: 



tālākizglītības programmas izstrāde, līdzdalība semināros, darba grupas vadība, programmas 

prezentācija; programmas aprobācija kursu formā (JVLMA 2011. gada 14.-16. jūnijā), programmas 

pilnveide. 

ESF projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība. Tālākizglītības kurss 

Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas izglītības 

programmu mācību priekšmetā Mūzikas valoda. Veiktais darbs 2010./2011.akad.gadā: līdzdalība 

mūzikas skolu teorētisko priekšmetu pedagogu tālākizglītības kursos (2. sesija) visos Latvijas reģionos 

(12 kursi – lekcijas, praktiskās nodarbības). 

ESF projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība. Lekcija Stils un žanrs mūsdienu 

mūzikā Ērģeļspēles pedagogu kursos Domskolā 2010. gada 5. novembrī, kā arī lekcija Stils un žanrs 

baroka mūzikā Akordeona spēles pedagogu kursos 2010.gada 9. novembrī Daugavpilī, 10. novembrī 

Rīgā, 11. novembrī Liepājā. 

Recenzijas mūzikas un mūzikas pedagoģijas nozaru promocijas darbiem: 

Inga Bērziņa. Sadarbības prasmju pilnveidošana džeza dziedāšanas studiju procesā. Recenzija LU 

promocijas padomē darba aizstāvēšanā 27.05.2010. 

Ilze Briška. Topošo skolotāju profesionālo vērtību veidošanās mākslinieciski radošā darbībā. Recenzija 

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai, 12.01.2011. 

Guntars Bernāts. Latvijas simfoniskā orķestra diriģēšanas skolas             vēsturiskā attīstība mūzikas 

kultūras kontekstā. Recenzija Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai, 21.04.2011; recenzija LU 

promocijas padomē darba aizstāvēšanā 17.05.2011.  

Līdzdalība semināra organizēšanā mūzikas literatūrā mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu 

pedagogiem. JVLMA, 2010. gada 30. novembris. 

Līdzdalība sacensību (semināra) Jaunais lektors organizēšanā mūzikas vidusskolu pedagogiem un 

audzēkņiem, JVLMA, 2011.gada 12. aprīlis. 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas locekle. 

 profesore, Dr. art. Anda Beitāne 

Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Referāts: 

Paradigmu maiņa Latvijas etnomuzikoloģijā: atgriešanās pie latviešu un cittautu mūzikas sakariem. 

Daugavpils Universitāte, 2011. gada 6. maijs. 

Metodiskais materiāls Tradicionālā mūzika, 1. un 2. daļa (iesniegts publicēšanai projekta Profesionālās 

kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība ietvaros (Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība). 

NORDTRAD tīkla ietvaros organizētais starptautiskais tautas mūzikas teorijas seminārs Sibēliusa 

Akadēmijā (Somija), 2010. gada 28. septembris – 1. oktobris. Tālākizglītības kursa „Daudzveidīgas 

mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības programmā Tradicionālā mūzika” (28 stundas) 



izstrāde un vadība projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība ietvaros (Projektu 

līdzfinansē Eiropas Savienība). Liepājas Mūzikas vidusskola, 2010. gada 3.–6. novembris. 

Meistarklašu vadība tālākizglītības kursa „Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes un 

profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu mācību priekšmetā Mūzikas valoda” ietvaros projektā 

Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība (Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība). Cēsu, 

Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils, Rīgas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolās un Rīgas Doma 

kora skolā (kopumā 38 stundas). 2011. gada janvāris – aprīlis. 

Starptautiskā eksperta darbs Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā (6 Mūzikas programmu 

izvērtēšana Šauļu un Klaipēdas universitātēs). 2010. gada novembris, decembris. 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, valsts pētījumu programma 

Nacionālā identitāte: Projekts Identitātes estētika (kopš 2010): līdzdalība projekta īstenošanā. 

Latvijas Zinātnes padomes eksperte Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija (kopš 2007). 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas locekle. 

profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  

42. Baltijas muzikoloģijas konferences Mūzika un identitātes: Baltijas jūras reģions 21. gadsimtā / 

Jaunas pieejas mūzikas analīzē JVLMA 2010. Gada 28.–29.oktobrī organizācijas komitejas loceklis. 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas loceklis. 

profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane 
Darba bite. Ķepītis [monogrāfija par komponistu Jāni Ķepīti] sast. un priekšvārds. Rīga: JVLMA, 

2010.; Starptautiskā konference Mūzika un daba ( sadarbībā ar Ķelnes Universitāti). Referāts: The 

icelandic music as a cultural canon (Īslandiešu mūzika kā kultūras kanons). Rekjavīkā (Islande), 

2011. gada 18. – 21. maijs. Izstrādāts starptautisks pētnieciskais projekts  Liepājas Sv. Trīsvienības 

katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija. Baltijas-Vācijas 

augstskolu biroja finansējums, projekta īstenošana plānota 2011. gada otrajā pusē. 

Izstrādāts studiju materiāls e studiju videi JVLMA par mūzikas vēstures tematiku. 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas locekle. 

docente/pētniece, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 
Das Musikleben in Riga aus der Sicht deutscher, russischer und lettischer Musikkritik (1873–1914). 

In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Leipzig: Gudrun Schröder 

Verlag, 2011. Darba bite. Ķepītis [monogrāfija par komponistu Jāni Ķepīti, sast. L. Fūrmane). 

Skaņdarbu rādītāja sastādītāja. Rīga: JVLMA, 2010. 

Izstrādāts studiju materiāls e studiju videi JVLMA mūzikas formas disciplīnā. 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas vadītāja. 

  



docents/pētnieks, Dr. art. Jānis Kudiņš 
Dalība Daugavpils Universitātes ESF starptautiskajā projektā The Promulgation of Latvian-

Lithuanian Chamber Musical Culture by Cross-border Youth Events (PRELUDIA) / Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības (Lat-Lit) programmas 2007.-2013.gadam  projekts Latvijas – Lietuvas 

kamermūzikas kultūras popularizēšana, veicinot jauniešu aktivitātes pārrobežu teritorijā 

(PRELUDIA). Izpētes materiālu izstrāde un divu lekciju vadīšana angļu valodā: The history of 

Latvian chamber music (from the last third of the nineteenth century till the middle of the twentieth 

century). Daugavpils Universitāte, 2011. gada 10. jūnijs. 

Zinātniskais recenzents izdevumam Mūzikas terminu vārdenīte (Jānis Torgāns, Rīga: Zinātne, 2010). 

Izstrādāts studiju materiāls e studiju videi JVLMA par Latvijas mūzikas vēstures tematiku. 

42. Baltijas muzikoloģijas konferences Mūzika un identitātes: Baltijas jūras reģions 21. gadsimtā / 

Jaunas pieejas mūzikas analīzē JVLMA 2010. gada 28.–29.oktobrī organizācijas komitejas loceklis. 

Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Daugavpils 

Universitāte, 2011. gada 6. maijā organizācijas komitejas un redakcijas kolēģijas loceklis. 

JVLMA zinātniskās pētniecības projekta Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu 

skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi vadītājs – koordinators, 

projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas akadēmijas raksti. 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas loceklis. 

Organizējis semināru mūzikas literatūrā mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu pedagogiem. 

JVLMA, 2010. gada 30. novembris. 

Organizējis sacensības (semināru) Jaunais lektors mūzikas vidusskolu pedagogiem un audzēkņiem. 

JVLMA, 2011.gada 12. aprīlis. 

profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 
Pētera Plakida Koncerts divām obojām un stīgu orķestrim: žanra un formas aspekti. Grām.: Mūzikas 

akadēmijas raksti VII. Rīga: JVLMA, 2010. 

JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti redakcijas kolēģijas locekle. 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas loceklis. 

 

Doktorantu iesaistīšana pētnieciskajos projektos   - Doktorantu promocijas darbu tēmas 

Ieva Gintere. Konceptuālisms kā jauns programmātisma veids 20.gs. mūzikā un tā aspekti latviešu 

komponistu daiļradē  

(vadītājs Dr.phil.  prof. Mārtiņš Boiko) 

Baiba Kurpniece. Simfoniskais orķestris un Latvijas sabiedrība 20./21.gs. mijā. Problēmas, analīze, 

perspektīvas  

(vadītāja  Dr.art. docētāja Ilze Liepiņa) 

Guntars Prānis. Rīgas lokālā tradīcija Eiropas viduslaoku mūzikas kontekstā. 



(vadītāja  Dr.art. asoc.prof. Anda Beitāne) 

Zane Prēdele. Jāzepa Vītola mūzikas estētiskie uzskati un to Eiropas konteksti  (vadītāja  Dr.art. prof. 

Lolita Fūrmane) 

A. Taala. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības attīstība Latvijā. 

(vadītājs  Dr.art. doc. J.Kudiņš) 

Valdis Bernhofs. Melodikas un ritma struktūru ietekme uz koncentrēšanās spējām (vadītāja Dr.art.  prof. 

Ilma Grauzdiņa) 

Rolands Kronlaks. Dabaszinātņu koncepciju un laikmetīgo kompozīcijas tehniku mijiedarbe 

Rietumeiropas komponistu daiļradē gadsimta 80.–90. gados (vadītāja Dr.art. prof. Jeļena Ļebedeva) 

Vita Stiģe-Škuškovnika. Mūzikas menedžmenta nozīme un problemātika. Mūzikas menedžments kā 

profesija Latvijā. (vadītājs docētājs Ivars Bērziņš) 

Ieva Tihovska. Latvijas mazākumtautību mūzika: etno- un kultūrpolitikas ietekme (vadītājs Dr.phil.  prof. 

Mārtiņš Boiko) 

Indriķis Veitners. Džeza mūzikas vēsture Latvijā līdz 1940.gadam (vadītājs Dr.phil.  prof. Mārtiņš Boiko) 

Ināra Cimermane. Stīgu kvarteta žanra versija latviešu mūzikā: stilistikas un cikla integritātes īpatnības 

(vadītāja Dr.art.  prof. Lolita Fūrmane) 

Dzintra Erliha. Lūcijas garūtas kamermūzika: vēsturiskais konteksts un vieta atskaņotājmākslā (vadītāja 

Dr.art. doc. Baiba Jaunslaviete) 

Jānis Petraškevičs. Daudzdimensionalitātes izpausmes 20.gadsimta komponistu mūzikā. (vadītāja Dr.art. 

prof. Jeļena Ļebedeva) 

Gundega Šmite. Jaunās verbālā teksta traktējuma koncepcijas M.Viļuma, S.Ratnieces un J.Petraškēviča 

kormūzikā  (vadītāja Dr.art. prof. Jeļena Ļebedeva) 

Doktorantu dalība zinātniskajās konferencēs un citos projektos sekmēja mūsdienīgu un 

praktiski pielietojamu zinātniski pētniecisku darbu izstrādi, kas rezultējās doktorantu zinātnisko darbu 

izstrādē un aizstāvēšanā. 

1.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas principi: 

- JVLMA vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu īstenošanu;  

- tiek ievērotas sabiedrības intereses attiecībā uz augstākās izglītības kvalitāti; 

- studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un uzlabota studējošo un darba tirgus interesēs; 

- struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju programmas, darbojas  efektīvi; 

- kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti; 

- JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra; 



- ir izstrādāti procesi, ar kuru palīdzību JVLMA sniedz pārskatus,  tajā skaitā atskaites par valsts 

budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu; 

- kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi tiek izvērtēti, 

iestrādāti darba pilnveides pasākumos;  

- JVLMA spēj parādīt savu kvalitāti gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā; 

-     formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest inovācijas daudzveidīgajos 

studiju procesos.  

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākumi  

       Kvalitātes īstenošana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā visos mūsu augstskolas līmeņos tiek veikts darbs, 

kura mērķis ir panākt, lai studiju programmu apguvei ir skaidrs un nepārprotams rezultāts, ka docētāji ir 

gatavi un spēj nodrošināt studiju kursa apguvei izvirzītos mērķus, ka studējošie ir motivēti studiju 

sasniegumos, ka pastāv pilnīga, savlaicīga un reāla atzinība tiem personāla pārstāvjiem, kuri izrāda īpašu 

izcilību, prasmi un aizraušanos. 

       JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz studējošo, 

docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, partnerattiecībām ar studējošajiem, 

uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, 

procesu vadību, balstoties uz faktiem, inovācijām, akadēmijas personāla (akadēmiskais personāls, 

vispārējais personāls, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu. 

 JVLMA darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana) metodi, iekšējo auditu, kā arī 

absolventu un darba devēju atsauksmes.  

Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu īstenošanu: 

- akadēmijas darbības plānošanu, aptverot kā akadēmisko, tā zinātnisko, administratīvo un 

saimniecisko darbību;  

- darbības plānu īstenošanu: lai sasniegtu vēlamos rezultātus, tiek izmantoti pieejamie resursi un 

piesaistīti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarbības formas ar citām akadēmiskajām institūcijām, 

valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem sadarbības partneriem; 

- iegūto rezultātu novērtējumu, kas pamatots uz pastāvīgas saiknes nodrošinājumu starp akadēmijas 

vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto akadēmijas personālu; 

- vadoties no veiktā novērtējuma, tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām akadēmijas 

darbības procesā ar mērķi nodrošināt pastāvīgu kvalitāti, kas atbilstu augstām akadēmiskajām, 

zinātniskajām un iestādes administratīvās un saimnieciskās vadības prasībām. 

Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības kvalitātes 

nodrošinājuma pamatā ir: 



- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 

aizvadīto akadēmisko gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senāta 

sēdēs, 

- studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās katedras, 

- absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 

- studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un 

pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 

- ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 

- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to novēršanu un 

programmas attīstības iespējas, 

- akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju/nodarbību, meistarklašu/ pārbaudījumu apmeklējums, kas 

ļauj izvērtēt darba stiprās un vājās puses; 

- akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo darbību, 

publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs; 

- akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 

finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās; 

- augsti kvalificētu vieslektoru un docētāju aicināšana studiju kursu docēšanai, meistarklašu 

vadīšanai, tai skaitā no ārvalstu augstskolām. 

Administratīvās un saimnieciskās darbības kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir:  

- kvalitatīva personāla vadība; 

- papildus finanšu piesaiste akadēmijas saimnieciskajai darbībai un pārskatāms finanšu izlietojums 

konkrētiem mērķiem, atbilstoši vēlamajiem rezultātiem; 

- akadēmijas studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju īstenošanas saimniecisko nodrošinājumu 

un atbilstību studiju kvalitātes prasībām; 

- akadēmijas ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmijas saimniecisko darbību, sniedzot 

nepieciešamu informācijas apkopojumu un saimnieciskās darbības izvērtējumu tālākai lēmumu 

pieņemšanai. 

Studiju programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana ir garantija tam, ka mūsu absolventiem būs 

pieprasījums darba tirgū. Pamatojoties uz Kultūras ministrijas pasūtīto darba tirgus pieprasījuma izpēti, 

JVLMA visi absolventi  vai nu strādā savā iegūtajā profesijā, vai ir kļuvuši par ministriju augsta ranga 

ierēdņiem, vai turpina studēt doktorantūrā. 

  



2. Resursi 

2.1. Mērķi un uzdevumi 

 JVLMA regulāri ievāc informāciju no Kultūras ministrijas, Latvijas Radio, Latvijas Televīzijas, 

laikrakstiem, koncertaģentūrām, Latvijas Komponistu savienības, mūzikas izglītības iestādēm, 

Latvijas Zinātņu akadēmijas par mūsu absolventu darbību. Informācijas rezultāti liecina, ka JVLMA 

spēj nodrošināt  studiju programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu kvalitatīvu īstenošanu.  Apkopojot 

absolventu un doktorantu aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka doktoranti atzīmē mūsu docētāju 

augsto profesionalitāti  un radošo pieeju studiju kursu docēšanā,  doktoranti ir apmierināti ar mūsu 

docētāju darbu un uzskata, ka studiju un pētnieciskā  darba procesā viņi saņem tās zināšanas un 

prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam muzikologam, mūzikas pētniekam un pedagogam. 

2.2. Studiju saturs un organizācija 

Docētāju kvalitātes nodrošināšana 

JVLMA studiju programmu īstenošanu nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls, kuru 

veido docenti, asociētie profesori un profesori. Akadēmiskā personāla vēlēšanām ir izvirzīti vienoti 

kritēriji. Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši profesoru un asociēto 

profesoru) ievēlēšanā uzrauga JVLMA pieaicināti neitrālie eksperti. 

        Docētāju kvalifikācijas atbilstību un kompetenci izvērtē katedras, Zinātniskās padome un 

Doktorantūras padome atbilstoši Augstskolu likumā un Senāta nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot 

vērā doktorantu aptauju rezultātus.  

Zinātniskos pētījumus, mākslinieciskos projektus un doktorantu izglītošanu docētāji veic saskaņā ar 

Senātā noteikto uzdevumu apjomu. Studiju programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošana tiek 

nodrošināta augstā profesionālajā līmenī. To pierāda mūsu speciālistu pieprasījums darba tirgū – 

kultūras un izglītības institūcijās – 99% absolventi strādā savā specialitātē.  

Mūzikas pētnieku izglītošanas procesā liela nozīme ir zinātnisko pētījumu aprobācijas prakses  

plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām sešus 

semestrus.  

2.3. Studijas un zināšanu novērtēšana 

Pateicoties Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta ietvaros finansētam 

projektam „JVLMA e-studiju vides izveide studiju procesu modernizēšanai”,  JVLMA ir nodrošināta 

iespēja moderno tehnoloģiju izmantošanai kompetences pārbaudes procesos, nodrošināta piekļuve 

datoru, interneta un multimediju izmantošanai.   

2.4. Studiju nodrošinājums un vadība 

Studiju programmas kvalitatīvajā īstenošanā ir ieinteresētas visas puses. Aizvadītā perioda 

finanšu mērķtiecīga izmantošana un citu finansējuma avotu piesaiste ļāva veikt virkni uzlabojumus 



materiālās bāzes un informācijas tehnoloģiju nostiprināšanai. Vadība ir sekmējusi līdzekļu piesaisti, 

pateicoties šīm aktivitātēm ir aprīkotas telpas ar modernām tehnoloģijām, iegādāti jauni instrumenti, 

modernizētas studiju telpas ar jaunu aprīkojumu, atjaunots akadēmiskais personāls. Doktorantiem ir 

nodrošināta iespēja studēt Erasmus apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu augstskolās - salīdzināt, 

vērtēt un ieviest inovācijas studiju metodēs un saturā.  

JVLMA bibliotēkas krājums 2010./2011. studiju gada laikā papildinājies par 427 jauniem 

iepirktiem nošu materiāliem, grāmatām, CD 3842,4 latu vērtībā, bibliotēka turpina veidot divas datu 

bāzes - Elektronisko katalogu.  

2.5. Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs. 

JVLMA ir nodibināts Zinātniskās pētniecības centrs, kurā doktorantiem un docētājiem ir pieejama 

moderna zinātniskā aparatūra, datori, datu bāzes un telpu aprīkojums. Savukārt mākslinieciski radošo 

projektu īstenošanai darbojas 2 kamermūzikas zāles, viena Ērģēļzāle, viena Lielā zāle, telpas ir 

mūsdienīgi aprīkotas, ir iespējams uzstādīt apskaņojumu, veikt ierakstus, skatīties video, u.c. 

2.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Valsts mērķdotācijas un piesaistītie finanšu resursi bija pietiekami, lai nodrošinātu kvalitatīvas studijas. 

Sagatavots un apstiprināts konsolidētais budžeta plāns. Veikta akadēmijas pamatlīdzekļu detalizēta 

inventarizācija, uzsākta mazvērtīgā inventāra ievade Grāmatvedības programmā „Tilde”.  

Noslēgts Norvēģijas finanšu instrumenta projekts E-studiju vides izveidošana studiju procesa 

modernizācijai. Uzsākts ERAF projekts telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšanai studiju 

programmu kvalitātes uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem 

traucējumiem. Par finanšu mērķtiecīgu izmantošanu grāmatvedība regulāri sniedz pārskatu Senātam.  

3. Ilgtspēja 

3.1. Mērķi un uzdevumi 

Lai nodrošinātu JVLMA misijas izpildi, veicinātu JVLMA attīstību, kvalitātes un konkurētspējas 

palielināšanu, nodrošinot studiju un pētniecības procesu attīstību, resursu pārvaldības attīstību, 

iekšējās kvalitātes kultūras pilnveidi, personāla sadarbību ar Latvijas un ārvalstu akadēmisko 

sabiedrību, valsts pārvaldes institūcijām un sociālajiem partneriem, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmija ir izstrādājusi Attīstības stratēģiju laika posmam no 2008.-2015.gadam. JVLMA misija ir 

formulēta gan mūsu Satversmē, gan arī Attīstības stratēģijā un tā ir spēja efektīvi darboties – studijās,  

zinātnē, zināšanu pārnesē un sabiedrības interesēs, nodrošinot konkurētspēju  – profesionālo 

kompetenci  un kvalitāti – kā konkurētspējas pamatu. 

 Studiju programmas mērķi atbilst JVLMA Attīstības stratēgijā formulētajai misijai, ir orientēti 

uz speciālistu sagatavošanu, kuri ir vajadzīgi valstij  un atbilst zinātnisko un kultūras institūciju  

izvirzītajām prasībām. Studiju programmas mērķi un uzdevumi ir izstrādāti sadarbībā ar 



pētniecības un kultūras institūcijām, nevalstiskajām profesionālajām organizācijām ar kuriem ir 

regulāra sadarbība.  

3.2. Studiju saturs un organizācija 

JVLMA nodrošina iespējas kvalitatīva akadēmiskā darba veikšanai un, lai sekmētu studiju satura 

attīstību, sadarbojas ar sociālajiem partneriem – zinātniskās pētniecības iestādēm (Latvijas Zinātņu 

akadēmija), Kultūras ministriju, profesionālajiem mūziķu kolektīviem, mūzikas vidusskolām, 

pētniecības un kultūras institūcijām un pašvaldībām. JVLMA studiju programmas īstenošana ir 

saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo mūzikas pētnieku, muzikologu un 

akadēmiskā personāla sagatavošanu.  

Akadēmiskā darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība. Ikviens JVLMA 

akadēmiskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic pētniecības un mākslinieciskās 

jaunrades darbu. Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek 

organizētas ārvalstu augstskolu profesūras meistarklases JVLMA - vidēji 42 meistarklases gadā, 

arī mūsu mācībspēku meistarklases ārvalstu augstskolās – Tallinā, Tartū, Viļņā, Klaipēdā, 

Zalcburgā, kā GURU lekcijas. Studiju satura ilgtspēja ir formulēta un tiek īstenota JVLMA rīcības 

virzienos: studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība; iekšējās kvalitātes vadības pilnveide; 

akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide; valsts kultūras attīstības 

vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu skaita palielināšana; starptautiskās 

sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana; finansējuma avoti un infrastruktūras 

nodrošinājums. 

3.3. Studiju un zināšanu novērtēšana 

Respektējot būtiskas atšķirības starp programmas daudzveidīgajiem studiju kursiem, docētāji kursa 

aprakstos ir iestrādājuši konkrētas prasības, vērtēšanas kritērijus un pārbaudes formas, lai kursa 

apguves procesā plānotie zināšanu, prasmju un attieksmju rezultāti būtu novērtēti objektīvi, patiesi un 

atbilstu darba tirgus mainīgajām prasībām, prasmju vērtēšanas procesā aizvien būtiskāka  nozīme tiek 

piešķirta doktorantu patstāvīgā darba plānošanai, organizēšanai un kontrolei. 

3.4. Studiju nodrošinājums un vadība 

JVLMA studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas stratēģijā ir iestrādāts piešķiramo grādu 

apstiprināšanas, uzraudzības un regulāras kontroles pasākumu apraksts, kuru pārskata katra 

akadēmiskā gada sākumā un Senāts pieņem lēmumu par turpmāko darbību. Uzraudzības un kontroles 

pasākumu vērtēšanā obligāti tiek iesaistīti sadarbības partneri – pētniecības organizāciju, profesionālo 

kolektīvu mākslinieciskie vadītāji, kā arī nevalstisko profesionālo mūzikas asociāciju pārstāvji.    

3.5. Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs 

Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs vistiešākā veidā ir 

saistīts ar vispusīgi attīstītas personības izglītošanu, kura būtu kompetenta un spējīga veikt muzikologa  



un mūzikas augstskolas docētāja pienākumus, prastu un būtu ieinteresēta pētīt, saglabāt un mūsdienīgi 

attīstīt Latvijas mūzikas kultūras sasniegumus. Studiju programmas personālam konsultācijas par 

pētniecības tematikas izvēli un radošajām aktivitātēm sniedz JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, 

kura pētnieki ir arī studiju programmas satura īstenotāji. Studiju procesa praktiskās daļas darbs saistās 

ar pētniecisko darbību un māksliniecisko projektu īstenošanu, kuru organizē un koordinē JVLMA 

Zinātniskās pētniecības centrs un Koncertdaļa.  

3.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Katra akadēmiskā gada nogalē par studiju programmas īstenošanas norisēm tiek sagatavots gada 

pārskats – studiju programmas pašnovērtēšanas ziņojums, analizētas mūsu darbības stiprās un vājās 

puses, pieņemti lēmumi un rīcības plāni darba pilnveidei. Pārskatu par akadēmiskā gada norisēm 

rektors sniedz JVLMA Satversmes sapulcei. Pašnovērtēšanas ziņojumi tiek ievietoti JVLMA mājas 

lapā. 

4. Sadarbība 

4.1. Mērķi un uzdevumi 

JVLMA mērķi un uzdevumi atšķiras no citu līdzīgu studiju programmu mērķiem un studiju 

rezultātiem ar to, ka mūsu studiju saturs, satura apjoms kredītpunktos un zinātniskās prakses 

organizācija ir vērsta uz plaša profila specializācijas mūzikas pētnieku izglītošanu.  

4.2. Studiju saturs un organizācija 

Studiju programmas ietvaros doktorantiem ir nodrošinātas iespējas apgūt studiju kursu 

saturu, kas sekmē doktorantu iekļaušanos plašāka spektra mūzikas pētnieka un mūzikas augstskolu 

docētāja darba tirgū.  

Ārlietu daļa ir izstrādājusi doktorantu un akadēmiskā personāla mobilitātes plānus, ir 

noslēgti līgumi  ar ārvalstu vairāk nekā 70 mūzikas augstskolām. Doktoranti un mācībspēki 

pietiekami labi pārvalda kādu no Eiropas galvenajām svešvalodām (angļu, vācu, franču, itāļu), var 

komunicēt, studēt un mācīt  savu studiju kursu attiecīgajā svešvalodā. 

4.3. Studijas un zināšanu novērtēšana 

Lai iegūtu objektīvu un patiesu informāciju par absolventu  studiju rezultātiem,  

promocijas pārbaudījumu novērtēšanai tiek pieaicināti docētāji no citām radnieciskajām 

augstskolām un kultūras institūcijām.  

4.4. Studijas nodrošinājums un vadība 

Partnerattiecības, kuras izveidojušās starp JVLMA, Kultūras ministriju, zinātniski 

pētnieciskajām institūcijām, kultūras un izglītības iestādēm,  nodrošina savstarpējas informācijas 

apmaiņas iespējas studiju programmas satura aktualizācijai, docētāju atlasei, aprīkojuma 

modernizācijai, īpaši jāizceļ sadarbība ar Latvijas Radio, Latvijas Televīziju, profesionālo mūziķu 

kolektīvu vadītājiem.  



4.5. Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs 

JVLMA akadēmiskais personāls un doktoranti zinātniski pētniecisko un māksliniecisko 

darbību īsteno ciešā sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un ārvalstu augstskolām.  Sadarbība 

nodrošināta ar 70 mūzikas augstskolām, kuru īsteno JVLMA Ārlietu daļa sadarbībā ar attiecīgajām 

katedrām.  

4.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

JVLMA par savu darbību sniedz  informāciju publiskajā telpā.  Publicētā informācija ir 

objektīva, tajā iekļauj doktorantu un absolventu viedokli par piedāvātajām studiju programmām, 

paredzētajiem studiju rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un 

vērtēšanas pasākumiem. JVLMA organizē preses konferences, Uzņemšanas noteikumi un prasības 

ir publiski pieejami JVLMA mājas lapā. Pārskats par zinātniski pētnieciskā darba sasniegumiem un 

studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā. Sakarā ar to, ka 

studiju programmā iesaistītie mācībspēki (I.Grauzdiņa, A.Beitāne) piedalās citu studiju programmu 

izvērtēšanā kā eksperti, mūsu studiju programma tiek salīdzināta ar citu augstskolu programmām 

un, izmantojot labāko pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas. 

 

Senāta priekšsēdētāja                          profesore I.Grauzdiņa 
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2. par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un 
tā pielikuma paraugs (aizpildīts); 
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IZRAKSTS 
 

 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

Reģ. Nr. 90000028796 
Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67228684, fakss 67820271 

 
SENĀTA SĒDES PROTOKOLS 

Rīgā 
2011. gada 26. oktobrī  Nr. 7 
SĒDĒ PIEDALĀS deviņdsmit senatori: 
                           lekt. Liene Batņa, prof. Anda Beitāne, prof. Ilma Grauzdiņa, asoc. prof. Lilija 

Greidāne, stud. Zane Jankuna, prof. Juris Kalnciems, doc. Dace Kļava, doc. Jānis 
Kudiņš, doc. Rolands Kronlaks, doc. Ilona Meija, stud. Ivars Ozols, stud. Ineta 
Petuhova, doc. Guntars Prānis, stud. Daira Pugače, prof. Artis Sīmanis, prof. Gunta 
Sproģe, asoc. prof. Romāns Vanags, prof. Normunds Vīksne, asoc. prof. Ligita 
Zemberga. 

 kā arī Studiju programmu direktore Irēna Baltābola, Studiju programmu direktores 
vietnieks Ainars Šablovskis. 

SĒDĒ NEPIEDALĀS senatore prof. Selga Mence. 
SĒDI VADA  Senāta priekšsēdētāja prof. Ilma Grauzdiņa. 

PROTOKOLĒ:        Jana Lāce. 

DARBA KĀRTĪBĀ:  
 

1. 2010./2011.akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana, 
2. ..., 
3. ..., 
4. ..., 
5. ... 

x   x   x 
 

 

... 
1. 2010./2011.akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu 

apstiprināšana 

Studiju programmu direktore Irēna Baltābola sniedz senatoriem Studiju programmu 
pašnovērtējuma ziņojumu kopsavilkumu: 

Aizvadītā akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi tika izstrādāti, piemērojot 
Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā Fonda projektā Studiju programmu satura un 
īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana noteikto galveno 
vērtēšanas grupu - kvalitāte, resursi, ilgtspēja, sadarbība kritērijus.  

Izanalizējot MK noteikumus nr.1058 (pieņemti 16.11.2010.) „Noteikumi par darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura 
un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, secinājām, ka 
Augstākās izglītības padomei īstenotā projekta ietvaros valdības uzdevumā ir jānoskaidro studiju 
programmu īstenošanas kvalitāte augstskolās, ilgtspēja, konkurētspēja un eksporta iespējas, 
pastiprināti izvērtējot resursus un sadarbību, ir jānoskaidro studiju programmu īstenošanas atbilstību 
Latvijas attīstības prasībām, jāsniedz vērtējums par līdzīgu studiju programmu savstarpējās 
pārklāšanās pakāpi un tās tālāko virzību, pirmkārt izvērtējot iespējas apvienot resursus un pastiprināt 
līdzīgu studiju programmu sadarbību, izmantojot kopēju studiju programmu veidošanas mehānismu. 

Ņemot vērā minētos aspektus, JVLMA studiju programmu novērtējuma ziņojumu izstrādes autori 
ir snieguši objektīvu informāciju, kura balstīta uz iesniegto studiju programmu īstenošanas 
reglamentējošo dokumentu izpēti, dokumentu satura prasību izpildes salīdzinājumu ar praktiskā darba 
rezultātiem, studentu, docētāju, darba devēju un nevalstisko profesionālo organizāciju pārstāvju 
atsauksmēm, kā arī pastarpinātu un tiešu informāciju, kas iegūta akadēmiskā gada laikā.  

JVLMA ir izstrādājusi studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju, kurā ir 
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noteikta iekšējās kvalitātes nodrošināšanas politika. Formulētie kvalitātes politikas mērķi sekmē 
JVLMA Satversmē un studiju programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Novērtējot visu studiju programmu īstenošanas procesu un rezultātus, varam secināt, ka JVLMA 
izglīto augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares pedagogus, 
nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu Mūzikas un skatuves mākslas, kā arī Nozares pedagogu 
izglītības daudzveidīgajās studiju programmās. Jaunie speciālisti ir spējīgi iekļauties kultūras aprites 
plašajā darba tirgū.  

Studiju programmu īstenošanas kvalitāti sekmē JVLMA izvirzītie atbildības principi. JVLMA 
vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu īstenošanu, tiek ievērotas 
sabiedrības intereses attiecībā uz izglītības kvalitāti, studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un 
uzlabota studējošo un darba tirgus interesēs, struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju 
programmas, galvenokārt darbojas efektīvi, kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek 
izmantoti ārējie eksperti, JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra, ir izstrādāti procesi, ar kuru 
palīdzību JVLMA sniedz pārskatus, tajā skaitā atskaites par valsts budžeta, sabiedrisko un privāto 
naudas līdzekļu ieguldījumu, kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie 
trūkumi tiek izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos.  

Izvērtējot studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumos sniegto informāciju un analīzi par 
akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības kvalitātes nodrošinājumu, jāsecina, ka iegūtie 
dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgajās katedrās, ir pieņemti lēmumi par darbības pilnveidošanu 
un tiek kontrolēta šo lēmumu īstenošanas gaita. 

Aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir ieguldīts nozīmīgs darbs studiju programmu apguves iegūstamo 
studiju rezultātu un kompetences noteikšanai. Ir aprakstītas absolventa iegūtās zināšanas (zināšanas un 
izpratne), prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) un kompetences 
(analīze, sintēze un novērtēšana) līmeņi, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) visiem 
līmeņiem, t.i. 6. (bakalauri), 7. (maģistri) un 8. (doktori).  

Izvērtējot apkopoto informāciju par JVLMA resursiem (studējošie, docētāji, vispārējais personāls, 
aprīkojums, finanses) un, salīdzinot to ar iepriekšējos darbības gados sniegtajiem datiem, jāsecina, ka, 
neskatoties uz ierobežotajām finansiālām iespējām, esam pilnveidojušies un guvuši augstus 
rezultatīvus rādītājus studējošo un docētāju atlasē, aprīkojuma atjaunošanā, materiālās bāzes 
paplašināšanā. 

Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumos pirmo reizi ir analizēts arī studiju programmu 
ilgtspējas aspekts. Studiju programmu ilgtspējas nodrošināšana ir izvērtēta saskaņā ar JVLMA 
Attīstības stratēģijā laika posmam no 2008.-2015.gadam iestrādātajām prasībām.  

Secinājums: Studiju programmu ilgtspēju nodrošina JVLMA formulētā misija - spēja efektīvi 
darboties studijās, zinātnē, zināšanu pārnesē un sabiedrības interesēs, nodrošinot konkurētspēju – 
profesionālo kompetenci un kvalitāti – kā konkurētspējas pamatu. Studiju programmas mērķi ir 
orientēti uz speciālistu sagatavošanu, kuri ir vajadzīgi valstij un atbilst darba devēju izvirzītajām 
prasībām. Studiju programmas mērķi un uzdevumi ir izstrādāti sadarbībā ar nevalstiskajām 
profesionālajām organizācijām, kultūras institūcijām un pašvaldību pārstāvjiem ar kuriem ir regulāra 
sadarbība. JVLMA studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas stratēģijā ir iestrādāts piešķiramo 
grādu apstiprināšanas, uzraudzības un regulāras kontroles pasākumu apraksts, kuru pārskata katra 
akadēmiskā gada sākumā un Senāts pieņem lēmumu par turpmāko darbību. Uzraudzības un kontroles 
pasākumu vērtēšanā obligāti tiek iesaistīti sadarbības partneri.  

Studiju satura ilgtspēja ir formulēta un tiek īstenota JVLMA rīcības virzienos: studiju un 
pētniecības darba pilnveide un attīstība; iekšējās kvalitātes vadības pilnveide; akadēmiskā personāla 
atlases un profesionālās meistarības pilnveide; valsts kultūras attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, 
prasmīgu un radošu speciālistu skaita palielināšana; starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes 
veicināšana; finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 

JVLMA programmu absolventiem nodrošina studiju turpināšanas iespējas: 
1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Mūzika, pēc kuras 

apguves absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu mūzikā; 
2) akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju programmā Mūzika, pēc kuras apguves 

absolventi iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā; 
3) akadēmiskā doktora augstākās izglītības studiju programmā Muzikoloģija, pēc kuras apguves 

un promocijas darba aizstāvēšanas absolventi iegūst mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu. 
Katra akadēmiskā gada nogalē par katru studiju programmu tiek sagatavots gada pārskats – studiju 
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programmas pašnovērtēšanas ziņojums. Pašnovērtēšanas ziņojumi ir pieejami visiem interesentiem, jo 
tiek ievietoti JVLMA mājas lapā. 

Izvērtējot JVLMA sadarbības nodrošināšanas iespējas, jāsecina, ka JVLMA Ārlietu daļa ir 
izstrādājusi studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes plānus, ir noslēgusi divpusējos līgumus jau 
ar 70 Eiropas mūzikas augstskolām. 

2010./2011. akadēmiskajā gadā partneru augstskolās mācījās 34 mūsu studenti. Pie mums – 12, 
(gan klausītāji, gan studenti) pie tam daži no bijušajiem Erasmus studentiem atgriezās pie mums jau kā 
Erasmus praktikanti. 

Studenti un mācībspēki pietiekami labi pārvalda kādu no Eiropas galvenajām svešvalodām (angļu, 
vācu, franču, itāļu), var komunicēt, studēt un mācīt savu studiju kursu attiecīgajā svešvalodā. 

Senāta priekšsēdētāja Ilma Grauzdiņa pateicas Irēnai Baltābolai par ziņojumu, kā arī par 
Pašnovērtējuma sagatavošanā ieguldīto darbu, un lūdz senatorus izteikties.  

Doc. Dace Kļava ir jautājums par to, kāpēc nevienā pašnovērtējumā nav atsauce uz 
koncertmeistara darbu un ieguldījumu, norādot, ka bez tā nebūtu citu panākumu. Un lūdz tupmāk to 
ievērot.  

Prof. Anda Beitāne atvainojas un paskaidro, ka šoreiz ierobežoja gan laiks, gan teksta garuma 
limits, bet pielikumos noteikti tiek atspoguļota arī koncertmeistaru radošā darbība. 

Vairāk diskusiju par šo jautājumu nav un līdz ar to Senāta priekšsēdētāja aicina senatorus 
atklāti balsojot apstiprināt JVLMA 2010./2011. akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumus. 
 Balsojuma rezultāti: par – 19, pret - 0, atturas – 0. 
 

Senāta lēmums nr.1 
Noklausoties Studiju programmu direktores Irēnas Baltābolas ziņojumu un novērtējot studiju 

programmu pašnovērtēšanas ziņojumos sniegto informāciju,  

Senāts nolemj: 
1. Apstiprināt studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojumus par 2010./2011. akadēmisko gadu šādām 
studiju programmām: 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Mūzikas vēsture un teorija  42212   
Diriģēšana                          42212   
Vokālā mūzika                    42212   
Instrumentālā mūzika         42212   
Kompozīcija                       42212   
Horeogrāfija                      42212   
Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs            42141  
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs      42141  
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
maģistra studiju programma  Mūzika               47212  
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
maģistra studiju programma   Horeogrāfija     47212  
akadēmiskā maģistra augstākās izglītības 
studiju programmu Mūzika                              45212   
akadēmiskā doktora augstākās izglītības  
studiju programmu Muzikoloģija                     51212  
(studiju programma jau trešo reizi tika akreditēta uz 6 gadiem līdz 2016.gada 31.decembrim)    
2. uzdot katedru vadītājiem turpināt studiju darba pilnveidi:  

 strādāt pie akadēmiskā personāla atjaunošanas un attīstības politikas, piesaistot aktīvus un 
radošus nozarē strādājošus mūziķus,  

 plašāk iesaistīt studiju programmas īstenošanā ārvalstu mūzikas augstskolu docētājus;  
 pastāvīgi paaugstināt akadēmiskā personāla profesionālo kvalifikāciju;  
 turpināt nostiprināt un paplašināt starptautiskos kontaktus akadēmiskā personāla un studentu 

apmaiņas programmās, palielinot apmaiņas studentu skaitu, ieviest inovācijas, balstoties uz šo 
starptautisko pieredzi; 

 sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstu augstskolām; 
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 regulāri veikt absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptauju un analīzi; 

 veikt aptauju, lai iegūtu studējošo viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām;  

 iespēju robežās pieaicināt ārējos ekspertus studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai. 

. 
 

... 
 

Senāta priekšsēdētājs  /paraksts/  prof. Ilma Grauzdiņa  
 

Protokoliste    /paraksts/   Jana Lāce  
 
 

 
IZRAKSTS /4 lpp/ PAREIZS 
JVLMA Kancelejas vadītāja   Ruta Burbo 
01.11.2011. 
 
 

Z.v. 



Pašnovērtējumam 
pievienojamie 

pielikumi  
 

(pamatinformācija) 
 
 
 
1. akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 
jaunrades biogrāfijas    
 
2. par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un 
tā pielikuma paraugs (aizpildīts); 
 
3. augstākās izglītības programmas pašnovērtēšanas satura apstiprinājums 
26.10.2011., Senāta sēdes protokola Nr.       izraksts; 
 
  



 

 
 

 
 

1.  
 

akadēmiskā personāla 
zinātniskās pētniecības  

vai  
mākslinieciskās jaunrades 

biogrāfijas 
 
 

  
 
 
 
 

  



 
 

 
Par augstākās izglītības 

programmu  
iesniegtie 

 
apkopojošie saraksti: 

 
 
  



 

1. 
 

Studiju plāns  
(tabulas veidā), augstākās izglītības 
programmas visu studiju 
kursu saraksts, norādot 

kursu apjomu, īstenošanas 
plānojumu un atbildīgo 
akadēmisko personālu 

 
  



Studiju plāns 
Pārbaudījumu veidu saīsinājumu skaidrojums: i – ieskaite; iv – ieskaite ar diferencētu vērtējumu; E – eksāmens; PE – promocijas 
eksāmens. 

 
Studiju kursi 

 
KP 
LV/ 

ECTS 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
pārbaudījuma veids / LV  KP  

 
Studiju kursu docētāji 

1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5. sem. 6. 
sem. 

I  Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde  
Promocijas 
darba izstrāde 
un literatūras 
studijas *) 
a) programmas 
bāzes literatūra 
b) promocijas 
darba literatūra 

 
100/ 
150 

40 iv 
/10 

40 E 
 /18 

40 i 
/7 

40  
/10 
E 
5/ 
10 

40  
/8 
iv 
5/ 
 2 

40  
/10 
 PE 
/ 10 

 
 
 
 

Prof., Dr.art. J.Ļebedeva 
Prof., Dr.art.  G.Pelēcis 
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa 
Prof., Dr.art. L.Fūrmane 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne 
Doc.  Dr.art.  B.Jaunslaviete 
Doc. Dr.art. J.Kudiņš 

 

 
5  

i/4 

 
5i 
/ 6 

 
5E 
/ 5 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi  
Vēsturiskā 
muzikoloģija 
(studiju kursus 
plāno doktorants 
kopā ar 
promocijas darba 
vadītāju atbilstoši 
promocijas darba 
tēmai) 

22/33 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6  
Prof., Dr.art. L.Fūrmane 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 

 

Pētniecības 
metodoloģija un 
metodes 

2/3 30i/2      Prof., Dr.art. L.Fūrmane 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 

 
Svešvaloda 
(pēc doktoranta 
izvēles): 
angļu valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itāļu valoda 
krievu valoda 

8/12 30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

  Vieslektore  V.Bērziņa 
(vācu valoda) 
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda) 
Docētāja  I.Masļenčenko (angļu 
valoda) 
Docētāja  I.Losberga (franču, 
itāļu, krievu valoda) 

Sistemātiskā 
muzikoloģija 
(studiju kursus 
plāno doktorants 
kopā ar 
promocijas darba 
vadītāju atbilstoši 
promocijas darba 
tēmai) 

22/33 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 Prof., Dr.art. J.Ļebedeva 
Prof., Dr.art.  G.Pelēcis 
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 

 
 
 
 

Pētniecības 
metodoloģija un 
metodes 

2/3 30i/2      Prof., Dr.art. J.Ļebedeva 
Prof., Dr.art.  G.Pelēcis 
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 

  



 
Studiju kursi 

 
KP 
LV/ 

ECTS 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
pārbaudījuma veids / LV  KP  

 
Studiju kursu docētāji 

1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5. sem. 6. 
sem. 

Svešvaloda 
(pēc doktoranta 
izvēles): 
angļu valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itāļu valoda 
krievu valoda 

8/12 30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

  Vielektore  V.Bērziņa 
(vācu valoda) 
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda) 
Docētāja  I.Masļenčenko 
(angļu valoda) 
Docētāja  I.Losberga 
(franču, itāļu, krievu valoda)

 
Etno-
muzikoloģija 
(studiju kursus 
plāno doktorants 
kopā ar 
promocijas darba 
vadītāju atbilstoši 
promocijas darba 
tēmai) 

 
22/33 

 
30i/2 

 
30i/2 

 
30i/3 

 
30i/3 

 
30i/6 

 
30E/6 

 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne 

 

Pētniecības 
metodoloģija un 
metodes 

2/3 30i/2      Prof., Dr.phil. M.Boiko 
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne 

 
Svešvaloda 
(pēc doktoranta 
izvēles): 
angļu valoda; 
vācu valoda; 
franču valoda; 
itāļu valoda 
krievu valoda 

8/12 30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

  Vieslektore  V.Bērziņa 
(vācu valoda) 
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda) 
Docētāja  I.Masļenčenko 
(angļu valoda) 
Docētāja  I.Losberga 
(franču, itāļu, krievu valoda) 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP
Izvēles kursi  6/9   30i/2 30i/2 30i/2  Prof., Dr.art. J.Ļebedeva 

Prof., Dr.art.  G.Pelēcis 
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa 
Prof., Dr.art. L.Fūrmane 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne 
Doc.  Dr.art.  B.Jaunslaviete 
Doc. Dr.art. J.Kudiņš  
 

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne 
Prof., Dr.art. J.Ļebedeva 
Prof., Dr.art.  G.Pelēcis 
Prof., Dr.art. I. Grauzdiņa 
Prof., Dr.art. L.Fūrmane 
Prof., Dr.phil. M.Boiko 
Asoc.prof., Dr.art. A.Beitāne 
Doc.  Dr.art.  B.Jaunslaviete 
Doc. Dr.art. J.Kudiņš

 

 

 
 



 
 

2.  
 

akadēmiskā personāla 
saraksts pa katedrām 

 
(amats, izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, ievēlēts vai uz laiku 

pieņemts darbā, pasniedzamie studiju kursi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
Muzikoloģijas katedra 

Nr. Vārds, uzvārds Amats Izglītība Akadēmiskais 
grāds 

Zinātniskais 
grāds 

Ievēlēšanas termiņš Pasniedzamie studiju 
kursi 

1. Ilma Grauzdiņa Profesors Doktora  Dr.art. 01/09/2010-31/08/2016 Mūzikas teorētiskie 
priekšmeti  

2. Jeļena Ļebedeva Profesors Doktora  Dr.art. 01/09/2010-31/08/2016 Mūzikas forma 

3. Anda Beitāne Asociētais 
profesors 

Doktora   Dr.art. 31/08/2008-30/08/2014 Lauka pētījumi 

4. Georgs Pelēcis Profesors Doktora  Dr.habil.art. 01/09/2010-31/08/2016 Polifonija 

5. Lolita Fūrmane Profesors Doktora   Dr.art. 03/01/2005-02/01/2011 Mūzikas vēsture, bakalaura 
darbu vadība 

6. Mārtiņš Boiko Profesors Doktora  Dr.philol. 01/09/2010-31/08/2016 Baltijas un Latvijas mūzikas 
vēsture 

7. Jānis Kudiņš Docents Maģistra Humanitāro 
zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

Dr.art. 01/09/2008 – 
31/08/2014 

Mūzikas teorētiskie 
priekšmeti, bakalaura darbu 

vadība  

8. Oļģerts Grāvītis Emerit. prof. Doktora   Dr.art.  Maģistra darba un doktora 
promocijas darba vadība 

9. Ilze Liepiņa Studiju kursu 
docētājs 

Doktora  Dr.art. - Doktora promoc. darba vad. 

Svešvalodu klase	
Nr. Vārds, uzvārds 

Amats 
Izglītība Akadēmiskais grāds Zinātniskais 

grāds 
Ievēlēšanas 

termiņš 
Pasniedzamie studiju kursi 

1. Īrisa Vīka 
Docents 

Maģistra - - 12/04/2006-
11/04/2012 

Angļu valoda 

2. Valentīna Bērziņa 
Vieslektore 

Augstākā - - - Vācu valoda 

3. Ieva Masļenčenko 
Studiju kursa 
docētājs 

Maģistra Izglītības zinātņu 
maģistra grāds 

pedagoģijā 

- - Angļu valoda 

4. Ida Losberga 
Studiju kursa 
docētājs 

Maģistra Izglītības zinātņu 
maģistra grāds 

pedagoģijā 

- - Franču valoda, Itāļu valoda, 
Krievu valoda 
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