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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 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo horeogrāfu 

sagatavošanu, kuri ir apguvuši horeogrāfijas mākslas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, horeogrāfa 

profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt 

horeogrāfu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai 

vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, ievēro humanitātes, 

demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma 

principus, respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un 

attīstīta nacionālās dejas mākslas sasniegumus. 

Uzdevumi 

- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt horeogrāfa augstāko profesionālo kvalifikāciju, 

profesionālo bakalaura grādu horeogrāfijā un profesionālās izglītības dejas priekšmetu pedagoga 

tiesības;  

- lietot profesionālajām studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas formas;  

- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  

darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 

Iegūstamie studiju rezultāti un kompetences  

Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim  

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 

Rezultāti 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas A daļas - profesionālo un 

vispārizglītojošo studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, 

kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa horeogrāha profesijas standartā iestrādātajām prasībām. 

Students ir ieguvis zināšanas par horeogrāfijas mākslas vēsturi, folkloru un etnogrāfiju, režijas un 

scenāriju veidošanu, kostīmu vēsturi, baletmeistara mākslu, klasiskās dejas teoriju un pasniegšanas 

mākslu, dažādu deju vēsturiskajiem stiliem un žanriem, dejas iestudēšanas tehnoloģijām, ieguvis 

izpratni par horeogrāfijas nozares profesionālajiem terminiem, dejas izteiksmes līdzekļu nozīmi 

mākslinieciskā tēla atklāsmē,  dejas interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, dejas attīstības 



likumsakarībām, zinātniskās pētniecības metodēm, par deju iestudēšanas metodēm, par dejas tehniskā 

un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās individualitātes izpausmes 

iespējām deju interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas 

principiem, par horeogrāfa profesionālo ētiku.  

B daļas - profesionālās izglītības deju pedagoga studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis 

zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu dejas profesionālās vidējās izglītības un profesionālās 

ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo deju priekšmetu pedagoga 

pienākumus, ir ieguvis zināšanas par mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību 

priekšmeta apguves pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, izglītojamā personības izaugsmes 

veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēm, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

tehnoloģijām, mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, zināšanas 

profesionālo dejas mācību priekšmetu satura apguves metodēs.  

Kompetence 
Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt horeogrāfijas zinātnes nozarei un horeogrāfa profesijai 

raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni dejas vēsturē un teorijā, 

profesionālās dejas mākslas attīstības tendencēs un likumsakarībās, horeogrāfijas nozares attīstības 

stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – dejas 

mākslas attīstības vēsturē, deju kompozīciju veidošanas un interpretācijas mākslā, kā arī deju mācīšanas 

metodikā - atbilst horeogrāfa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Horeogrāfs spēj parādīt arī dejas 

profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par 

dejas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, par cilvēka ķermeņa uzbūves un kustību 

mehānikas nozīmi saistībā ar dejas tehnikas pielietošanas principiem mākslinieciskā tēla atklāsmē, dejas 

apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, svešvalodas, 

loģika, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un dejas nozares profesionālos teorētiskos  un 

praktiskos studiju kursus ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas horeogrāfa pienākumu veikšanai un, 

kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Horeogrāfs prasmju daļā 

iestrādātajām prasībām. Horeogrāfs ieguvis prasmes radīt horeogrāfiska iestudējuma koncepciju, veidot 

režisorisko ieceri, izstrādāt kompozīcijas plānu, rast atbilstošus horeogrāfijas mākslas izteiksmes 

līdzekļus māksliniecisko ideju realizācijai, veidot horeogrāfiskas kompozīcijas, izveidot horeogrāfiska 

iestudējuma radošo grupu, izvēlēties ieceres realizācijai atbilstošus izpildītājus, novērtēt dejotāja vai 

deju grupas tehnisko un māksliniecisko līmeni, noteikt horeogrāfiskās kompozīcijas piemērotību un 

atbilstību konkrētam dejotājam vai deju grupai, izvērtēt dažādu laikmetu, stilu, žanru horeogrāfiskas 

kompozīcijas, orientēties mūzikas vēstures un teorijas jautājumos, izvēlēties horeogrāfiskā iestudējuma 



koncepcijai atbilstošu muzikālo materiālu, veikt darbu individuāli un grupā, strādāt darošā komandā, 

sadarboties ar komponistu, dramaturgu, režisoru, diriģentu, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku un citiem 

radošā projekta dalībniekiem, pilnveidot savu profesionālo meistarību. 

Dejas pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes plānot savu un izglītojamo 

mākslinieciskās jaunrades darbu, noteikt izglītojamo individuālās īpatnības, radoši organizēt mācību un 

audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, motivēt un ieinteresēt izglītojamos 

mācību darbam, ar izglītojamo iestudēt un koncertuzvedumos izpildīt vienkāršus un vidējās sarežģītības 

pakāpes, dažādu laikmetu un stilu dejas, panākt horeogrāfijas satura atklāsmi, izvēlēties, analizēt un 

novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību metodiskos materiālus.  

Speciālists ir ieguvis komunicēšanās prasmes latviešu valodā un divās svešvalodās saziņas līmenī, lietot 

deju un horeogrāfijas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, prot ievērot 

darba tiesisko attiecību noteikumus. Vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties JVLMA 

organizētajos projektos. 

Kompetence 
Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt horeogrāfa un profesionālās 

izglītības dejas pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas horeogrāfijas mākslas jomā, kas pamatojas gan 

uz nozares tradīcijām, gan jaunākajām nozares atziņām, spēj izskaidrot cilvēka ķermeņa uzbūvi, kustību 

mehāniku saistībā ar skatuviskās dejas tehniku pielietošanas principiem, spēj pētīt, attīstīt, pilnveidot un 

bagātināt horeogrāfisko leksiku, radīt koncepciju un veidot horeogrāfiskus iestudējumus, spēj veidot 

horeogrāfisko tekstu vai kustību partitūru citos skatuves mākslas žanros vai multimediālos projektos 

(filmās, videoklipos, reklāmās, perfomancēs u.c.), organizēt radošo procesu no ieceres tapšanas līdz 

realizācijai, izvēlēties horeogrāfiskai kompozīcijai atbilstošu muzikālo materiālu, orientēties mūzikas 

teorijas jautājumos, sadarboties ar komponistiem, mūziķiem, diriģentiem, rast horeogrāfiskā iestudējuma 

vizuālo risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, gaismu mākslinieku un izmantot 

jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā, spēj strādāt radošā komandā, sadarboties ar citiem 

horeogrāfiem, režisoriem,  dramaturgiem, komponistiem, iestudējot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, 

horeogrāfiskus uzvedumus un koncertprogrammas, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru 

horeogrāfiskas kompozīcijas, veidot deju žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas, 

radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru, izstrādāt horeogrāfijas profesionālās izglītības mācību 

priekšmetu programmas horeogrāfijas  skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, 

mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt dejas priekšmetu mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo 

izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dejas satura atklāsmi, izskaidrot 

mācīšanās paņēmienus, salīdzināt deju interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un 

uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus dejas un dejas pedagoģijas 

zinātnes nozarē, horeogrāfa profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, 



gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā mācīšanos, virzīt savu tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību 

un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās 

svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti 

Studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Dejas attīstības  vēsture, Dejas  

priekšmeta mācīšanas metodika, Ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir apguvis 

zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par horeogrāfijas, pedagoģijas un 

psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju - informācijas meklēšana ABC internetā, 

informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, 

horeogrāfijas un dejas materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt dejas 

un dejas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības 

praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas profesionālās sadarbības, 

pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 

pētnieciskā darba veikšanai horeogrāfijas nozarē. 

Kompetence 

 Absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju dejas un dejas pedagoģijas jomā un to 

izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas horeogrāfa profesijā, parādīt, ka izprot horeogrāfa un 

dejas pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt horeogrāfa profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību, piedalīties horeogrāfijas jomas attīstībā. 

1.2. Studiju saturs un organizācija  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra noteikumu 

Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 5. līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas Horeogrāfs un skolotāja profesijas standarta prasībām, kā arī  JVLMA 

Satversmē formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. 

Programmas saturs un iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst studiju programmas 

nosaukumam. Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – 

vairākus studiju kursu apgūst individuālajās nodarbībās, nodrošināta individuālā pieeja dejas 

kompozīcijas un prakstisko deju žanru satura apguvei, ir noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir 

nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām, vairāku kursu saturs ir iestrādāts e-studiju vidē, 

tādejādi nodrošinot atgriezeniskās saites iespējas.  



Satura apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formā. Kontaktstundas   notiek plūsmu, 

grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un 

grupu nodarbības strukturē lekciju un semināru, bet indivuduālās nodarbības - praktikuma darba formā. 

Studiju kursu apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai studenti teorētiskās atziņas savlaicīgi aprobētu 

praktiskajā darbā – gan dejas mākslā, gan pedagoģiskajā praksē. Šāda pieeja ļauj studentam jau 

studiju laikā integrēties horeogrāfa darba vidē. Prakses darbs tiek organizēts sadarbībā ar 

koncertorganizācijām, deju kopām, interešu izglītības deju kolektīviem, Rīgas un Rīgas novada 

mūzikas skolu  deju nodaļām un horeogrāfijas vidusskolu,  ir noslēgti abpusēji sadarbības līgumi. 

Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā LV 160/ ECTS 240 kredītpunktu apjomā. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja pārbaudījuma vērtējums ir 

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

katra semestra noslēgumā, kā arī semestra darba procesā, analizējot lektora praksi mākslinieciskajos 

projektos (starppārbaudījumi tiek organizēti koncertprakses ietvaros). 

Programmas daļas  Studiju kursi 
A daļa - 
programmas 
obligātā daļa:  
168 ECTS  KP 
iekļauti 
profesionālie 
studiju kursi  
(138 ECTS KP) 
un 
vispārizglītojošie 
studiju kursi  
(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 138 ECTS  KP  

Obligātās daļas profesionālie studiju kursi abām specializācijām (baleta horeogrāfija 

un deju horeogrāfija) ir identiski.  

Profesionālo studiju kursu blokā ir iekļauti: 

teorētiskie kursi – ECTS 36 KP apjomā, kuri nodrošina horeogrāfa pienākumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas, tie ir: Folklora un etnogrāfija, Dejas vēsture, 

Režijas pamati un scenogrāfija, Kostīmu vēsture, Mūzikas vēsture, Mūzikas teorij a;   

praktiskās daļas kursi – ECTS 78 KP apjomā, kuru apguves rezultātā jaunais 

speciālists iegūst horeogrāfa darbam  nepieciešamās  kopīgās prasmes, kuras ir 

noteiktas horeogrāfa profesijas standartā. Šīs prasmes studenti apgūst Dejas 

kompozīcijā, Klasiskās dejas teorijā un praksē, Modernajā dejā, Latviešu dejā, Džeza 

dejā, Funkcionālajā anatomijā 

Abu specializāciju studenti obligātās daļas studiju kursos iegūtās zināšanas un 

prasmes aprobē praksē, kuras apjoms ir ECTS 24 KP. Prakses darba uzdevumi 

galvenokārt saistās ar Dejas kompozīciju veidošanu un modernās dejas iestudēšanu.  

2. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP: Latviešu valodas kultūra, 

Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās attiecības, Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati), Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture, Mākslas vēsture, Filozofija, Ētika, 

Svešvaloda nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, 

attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

   



B daļa – 
ierobežotās 
izvēles daļa  
(specializācijas daļas 
kursi )   

45 ECTS  KP 

B daļas abu specializāciju kopīgo studiju kursu saturs sniedz deju pedagogam 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas 

horeogrāfs varētu veikt deju pedagoga pienākumus profesionālās, profesionālās 

ievirzes vai interešu  izglītības iestādēs.  

Šo kursu apguve horeogrāfam paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī veicina 

augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos profesionālās izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP, studiju kursi: Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, 

Vispārējā metodika, Dejas mācību priekšmetu mācīšanas metodika. 

 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 

B daļa –specializācija baleta horeogrāfija  

Praktiskā daļa – 6 KP, studiju kursi: Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs, Somatiskās 

treniņu metodes 

Prakse – 15 KP, studiju kursi: Klasiskā baleta repertuārs, Somatiskās treniņu 

metodes Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs Improvizāciju tehnoloģijas (vai 

Lābana kustību analīze) 

B daļa  - specializācija deju horeogrāfija 

Praktiskā daļa – 6 KP, studiju kursi: Cittautu tautas dejas, Džeza deja 

Prakse – 15 KP, studiju kursi: Latviešu deja, Vēsturiskā deja, Cittautu tautas dejas, 

Džeza deja 

C daļa - brīvās 
izvēles kursi 
9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 

satura un profesijas standarta prasībām. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt vai 

paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas horeogrāfa specializācijas jomās 

– modernās dejas, sarīkojumu dejas, klasiskās dejas, stepa, hip-hopa, vēsturiskās 

dejas, kā arī džeza dejas iestudēšanas dažādu metožu apguve. 

Prakse ir 
plānota 
A un B daļās, 
kopā sastāda 
39 ECTS  KP 

Prakses periods ir 8 semestri. 

Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā un radošā darba pieredzi. Prakse 

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   

Valsts 
pārbaudījumi –  
18 ECTS KP 

specializācijas: baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija  

Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā,  Horeogrāfiska iestudējuma 

sagatavošana  un aizstāvēšana 

Studiju 
programmas 
salīdzinājums ar 
citām līdzīgām 
studiju 
programmām 

Latvijā šādu studiju programmu īsteno tikai JVLMA. 

Latvijas Kultūras akadēmija modernās dejas horeogrāfijas studiju programmas 

apguvi piedāvā humanitāro zinātņu „Mākslas” bakalaura studiju programmas 

ietvaros. Pēc šīs programmas apguves studenti iegūst akadēmisko grādu, t.i. 

humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslā, bet JVLMA studiju programmas 



apguves rezultātā studentiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds 

horeogrāfijā un horeogrāfa profesionālā kvalifikācija. Tāpēc studiju programmu 

saturs būtiski atšķiras ar savu teorētisko un praktisko ievirzi.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā 

varam atrast gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies 

Roterdamas Dejas akadēmijā (Nīderlande) īstenoto studiju programmu,  kurā 

pieredzes apmaiņā 2008.gadā bija docētāja R. Kaupuža.  Vērtējot  studiju 

programmas saturu, var secināt, ka gan saturs gan dejas un horeogrāfijas 

pasniegšanas metodes ir  līdzīgas. Izglītības iestādes studiju programma ir 

starptautiski akreditēta un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto 

programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA arī Roterdamas Dejas akadēmijā studiju programmas 

apjoms tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju 

perioda ilgums arī ir četri gadi, studiju programmas apjoms arī ir ECTS 240 KP. 

Atšķirības ir studiju kursu nosaukumos. Minētajā augstskolā pamatā apgūst tikai 

profesionālos un profesionālās specializācijas kursus ar ļoti šauru pedagoģisko 

kursu ievirzi, nemaz netiek piedāvāti vispārizglītojošie kursi.  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī 

viņiem jābūt iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošajos mācību 

priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi izvēlētās programmas daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā 

bakalaura studiju programma Horeogrāfija savā pašreizējā veidolā ir saturiski 

daudzpusīga un  horeogrāfu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā 

pieņemtajiem standartiem. 

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.   

Lai uzsāktu studijas, ir nepieciešams nokārtot uzņemšanas papildu prasības: radošais konkurss 

Dejas kompozīcija – mūzikas materiālam atbilstošas patstāvīgas kompozīcijas izveide, klasiskā deja – 

treniņstunda klasiskās dejas prasmju pārbaudei profesionālās vidējās izglītības prasību līmenī. 



Pārbaudījumu saturs ir iestrādāts e-vidē un pieejams personām, kuras izsaka vēlēšanos reflektēt studiju 

programmā. E-studiju vides iestrāde pavēra plašas iespējas reflektantiem kvalitatīvi sagatavoties JVLMA 

iestājpārbaudījumiem. Ņemot vērā šīs iespējas, uzņemšanas process norisinājās veiksmīgi, bija 

nodrošināts konkurss uz budžeta vietām. Konsultācijas studiju jautājumos 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 (visbiežāk dejas 

kompozīcijā, dažādu žanru un stilu deju studiju kursos) kompetences vērtēšanā piedalās arī paši 

studenti, tiek veicināts studējošo pašvērtējums, kas motivē studentus 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 mākslinieciskajā un pedagoģiskajā praksē. Atbildības sekas par 

vērtēšanas pamatprincipu neievērošanu ir formulētas JVLMA Studiju programmu nolikumā un 

JVLMA Ētikas kodeksā. 

  1.4. Studiju nodrošinājums un vadība 

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

Satversmes sapulcē, Senātā, Akadēmiskajā Šķīrējtiesā, muzicējošo kolektīvu padomēs ir iesaistītas visas 

puses - studējošie, 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 Horeogrāfijas katedras un Džeza mūzikas 
katedras studentu koncerts „Ir laiks džezam”. 

Zita Errsa 
Valda Vidzemniece 

2011.gada novembris,  
Rīga, LNO Jaunā zāle 

 JVLMA studentu piedalīšanās 16.starptautiskajā Baltijas 
baleta festivālā „Dejas maratons Rīgas mākslas telpā”. 

Zita Errsa 2011.gads,  
Rīgas Kongresu nams 

Horeogrāfijas dienai veltīts koncerts „Aleksandram 
Lembergam 90”. 

Zita Errsa 2011.gads, JVLMA 

Ziemassvētku koncerts.  Zita Errsa 2010.gads, RHV 
X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
pūtēju orķestru koncerts  Priecīgs koncerts galvenā 
horeogrāfe; 
Pūtēju orķestra koncerts Priecīgs koncerts Rīgas novada 
horeogrāfe: 
Grupas Labvēlīgais tips mūzikas popūrijs – Rīgas novada 
koporķestra defilē, A. Krūmiņa aranžējums 
Aiz kalniņa dūmi kūp - Rīgas novada koporķestra defilē, 
tautas mūzika A. Krūmiņa apdarē 
Radecka maršs - Rīgas novada koporķestra defilē, J. 
Štrausa (sen) mūzika 

Valda Vidzemniece 2010.gada jūlijs, pūtēju 
orķestru koncerts 

Ķīpsalas hallē, koncerts 
pie Brīvības pieminekļa 

JPO Auseklītis un Rīgas 6. vidusskolas MPO un VPO, 
horeogrāfijas: Liberti maršs– PO defilē, 
Showtime – PO defilē, V. Ulriha mūzika, Fledermausis – 
PO defilē, Maziņš esmu es – PO defilē, 
Pepe – PO defilē  

Valda Vidzemniece 2011.gada 4.maijs, 
koncerts pie Brīvības 

pieminekļa 

Koncerts Dziesmu svētki Ziemassvētkos pūtēju orķestru 
programmas horeogrāfe: 
Draudzes bazārs – R. Paula mūzika A. Krūmiņa apdarē 

Valda Vidzemniece 2010.gada decembris 
Rīga, arēna Rīga 

Rīgas 810 gadu svinību ietvaros: 
Koncerta Meistars. Dziesma. Leģenda. Pūtēju orķestru 
defilē programmas horeogrāfe (LBS Štāba orķestris un 
JPO Auseklītis) 
JPO Auseklītis koncerta show programmas horeogrāfe  

Valda Vidzemniece 2011.gada 
20.,21.augusts 

Dalība Starptautiskā baleta konkursā Spoleto 2011 ar 
RHV I kursa audzēkni  
Elīnu Agajevu.  

Regīna Kaupuža 2011.gada marts, 
Spoleto, Itālija 

RHV dalība 51. Starptautiskā bērnu teātra festivālā 
Šibenikā, Horvātijā ar U.Prauliņa baletu bērniem un viņu 
vecākiem „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” sadarbībā ar 
LMA, RHV un EDMV 

Regīna Kaupuža 19.06-27.06.2011 
Šibeniki, Horvātija, 

vasaras teātris 

A. Pjazzola, opera „Marija no Buenosairesas”, 
horeogrāfe 

Regīna Kaupuža 2011.gads 

Dž. Geršvins opera „Porgijs un bess”, horeogrāfe Regīna Kaupuža 2011.gads 
X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku deju 
lieluzveduma „Deja kāpj debesīs” virsvadītāju B.Šteinas, 
I.Saulītes, G.Baumaņa asistents. 

Andis Kozaks 2010.gada 6.-11.jūlijs 

Piedalīšanās starptautiskā Mākslas dienu projektā Dānijā 
ar jauniešu tautas deju kolektīvu „ Kande” (Cēsis) 

Andis Kozaks 2010.gada 3.-13.augusts 

Piedalīšanās ar TDA „Raitais solis” Baltijas tūrisma 
aģentūru izstādē Rīgā Ķīpsalas izstāžu centrā ar 
sagatavotu un iestudētu horeogrāfisku deju uzvedumu 
„Alus lustes” (A.Kozaka hor., tautas mūz. Danču 
mūzikas grupas apd., uzveduma garums 25.min). 

Andis Kozaks 2011.gada 13.februāris 

   



Piedalīšanās Vidzemes Deju svētku repertuāra pārbaudes 
skatē ar TDA „ Raitais solis” (1.pakāpes diploms), TDK 
„Kande” (1.pakāpes diploms). 

Andis Kozaks 2011.gada 10.marts 

Piedalīšanās Vidzemes Deju svētkos „Caur sidraba birzi 
gāju” Aizkraukles stadionā. 

Andis Kozaks 2011.gada 4.jūnijs 

Dalība starptautiskā Latvijas- Šveices sadarbības projektā 
„Cēsu novada bērnu un jauniešu teātra trupa „Mums ir ko 
teikt” . Projekts saistīts ar mākslu terāpiju un teātra mākslu, 
iesaistot Cēsu novada bērnus, kas pakļauti sociālās 
izstumšanas riskam. Projekta ietvaros jāsagatavo 3 muzikāli 
horeogrāfiski uzvedumi. 

Andis Kozaks 2011.gada 1.aprīlis – 
2012.gada 1.aprīlis 

Sagatavota un iestudēta latviešu rotaļdeju programma. 
Garums- 1 stunda. 

Andis Kozaks 2011.gads 

Sacerēta un iestudēta deja „Viņi dejoja vienu 
vasaru”,A.Kozaka hor., Im.Kalniņa mūz. 

Andis Kozaks 2011.gads 

Sacerēta un iestudēta deja „Sakūrosi uguntiņu”,A.Kozaka 
hor., latv.tautas dziesma I.Fomina izpildījumā. 

Andis Kozaks 2011.gads 

Sacerēta un iestudēta deja „ Saule sēja sidrabiņu”,A.Kozaka 
hor.,latv.tautasdziesmas vārdi 

Andis Kozaks 2011.gads 

Sacerēta un iestudēta deja bērnu deju kolektīviem 
„Pīle”,A.Kozaka hor.,tautas mūz.apd. 

Andis Kozaks 2011.gads 

Sagatavota koncertprogramma „Ziemassvētku vakarā”. 
Programma 60 dejotājiem, tās garums 1 stunda 20 min. 

Andis Kozaks 2010.gads 

Sagatavota koncertprogramma „Svētku diena”. Programma 
50 dejotājiem, tās garums 1 stunda. 

Andis Kozaks 2011.gads 

Organizatoriskais darbs 
Bērnu un jauniešu starptautisko horeogrāfijas konkursu 
„Rīgas pavasaris” mākslinieciskā vadītāja. 

Zita Errsa 2010., 2011.gads 

Darbs Latvijas profesionālās baleta asociācijas valdē. Zita Errsa 2010., 2011.gads 
Dalība Aleksandra Lemberga daiļradei veltītā 
konferencē, kas notika JVLMA 2011. gada 29. aprīlī.  

Zita Errsa 
Valda Vidzemniece 

Regīna Kaupuža 

2011.gads, 
JVLMA 

Horeogrāfijas katedras studiju procesam nepieciešamo 
grāmatu iepirkuma saraksta veidošana JVLMA 
bibliotēkai 2010. 

Valda Vidzemniece 2010.gads 

Cēsu novada skolēnu Dziesmu un Deju svētkos dejas 
„Viņi dejoja vienu vasaru”(A.Kozaka hor.,Im.Kalniņa 
mūz.) virsvadītājs. 

Andis Kozaks 2011.gada 27.maijs 

Pētnieciskais darbs 
Referāts: B. Vīgneres deju skolas darbība (1923-1944) 
Latvijas dejas mākslas attīstības kontekstā  
A. Lemberga 90.g. jubilejas atcerei veltītās konference 
Personība. Horeogrāfija. Laiks.  

Valda Vidzemniece 2011.gada aprīlis, 
JVLMA 

Eiropas augstskolu dejas izglītības programmu studiju 
plānu izpēte un salīdzinājums 
 

Zita Errsa 
Valda Vidzemniece 

Regīna Kaupuža 

2011.gads 

Aleksandra Lemberga ieguldījums Latvijas baleta 
attīstībā. Grāmatas un dokumentālās filmas izveide. 

Regīna Kaupuža 2011.gads 

Izpratnes par baletu veidošanās īpatnības klasiskā baleta 
dejotāja profesijas apguvē//(ISSN1691-5887) Starptautiskā 
zinātniskā konference Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Rēzeknes augstskolā 2010.gadam, referāts  
 

Regīna Kaupuža 2010.gads, 
Rēzeknes augstskola 

   



Piedalīšanās X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju 
svētku konferencē. 

Andis Kozaks 2010.gada oktobris 

Piedalīšanās praktiskajā deju pedagogu seminārā Rīgā 
Ķīpsalas Izstāžu centrā. 

Andis Kozaks 2010.gada 23., 
24.novembris 

Citi 
Darbs RHV kvalifikācijas eksāmenu komisijā, 
priekšsēdētāja vietniece. 

Zita Errsa 2011.gads, 
RHV 

Žūrijas priekšsēdētāja baleta konkursā „Ventspils puante”. Zita Errsa 2011.gada 7.maijs, 
Ventspils 

Jaunrades nams 
Darbs Horeogrāfa profesijas standarta izstrādes grupā 
 

Valda Vidzemniece 2011.gada 
20.,21.augusts 

Meistarklašu vadīšana: meistarklases dejas kompozīcijā 
tālākizglītības programmas pedagogiem: Horeogrāfijas 
un dejas mācību programmas veidošana un īstenošana 
bērniem, motivējot radošai darbībai, kursu ietvaros, 
profesionālā radošā apvienības Eventus 

Valda Vidzemniece 2011.gads, Rīga 

III semestra doktore Pedagoģijā , apakšprogramma – 
dejas pedagoģija, 
 studijas Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības 
akadēmijā 

Regīna Kaupuža 2011.gads, 
RPIVA 

Meistarklases vadīšana J.Vītola LMA Horeogrāfijas katedrā 
VISC deju kursantiem. 
 

Andis Kozaks 2011.gada 10.marts 

Kursa „Treniņstundas metodika latviešu dejā” nodarbības 
vadīšana VISC tālākizglītības deju skolotāju kursos. 

Andis Kozaks 2011.gada 23.marts 

Kursa „Treniņstundas metodika latviešu dejā” nodarbības 
vadīšana bērnu deju skolotājiem Maskavas namā, Rīgā. 

Andis Kozaks 2011.gads 

Tālākizglītība, meistarklases, kursi, semināri: 
Dalība meistarklasēs - Klasiskas dejas pasniegšanas 
metodika – pasniedzēja N.V.Vangesova, 
Sanktpēterburgas studējošās un skolu jaunatnes valsts 
izglītības Komitejas galvenā baletmeistara vadībā 

Zita Errsa 2010.gads, 
Maskavas nams 

Dalība meistarklasēs - Modernā deja. Pasniegšanas 
metodika - pasniedzējas Natālijas Kasparovas, 
Sanktpēterburgas „Kannon Dance Center”   
baletmeistares vadībā 

Zita Errsa 2010.gads, 
Maskavas nams 

Dalība izcilās Pēterburgas A.Vaganovas Baleta 
Akadēmijas dekānes, docentes, horeogrāfiskās izglītības 
programmas vadītājas vidējās klasēs un kursos Marijas 
Gribanovas meistarklasēs 

Zita Errsa 2010.gads, 
RHV 

Dalība meistarklasēs - Džeza deja. Pasniegšanas 
metodika -pasniedzējas Natālijas Kasparovas, 
Sanktpēterburgas „Kannon Dance Center”   
baletmeistares vadībā 

Zita Errsa 2011.gads, 
Maskavas nams 

Dalība meistarklasēs - Klasiskās dejas pasniegšanas 
māksla - pasniedzēja Philippe Lormeau, Liones valsts 
konservatorijas profesora vadībā 

Zita Errsa 2011.gads, 
RHV 

Dalība Fionas Milvordes (Lielbritānija) meistarklasēs 
release tehnikā profesionāļiem 

Zita Errsa 
Valda Vidzemniece 

2011.gads, 
JVLMA 

Dalība meistarklasēs modernās dejas tehnikā un dejas 
kompozīcijā pasniedzējas Linas Puodžiukaites vadībā 

Zita Errsa 
Valda Vidzemniece 

2011.gads, 
JVLMA 

Dalība izcilās Pēterburgas A. Vaganovas Baleta 
Akadēmijas dekānes, docentes, horeogrāfiskās izglītības 
programmas vadītājas vidējās klasēs un kursos Marijas 
Gribanovas meistarklasēs 

Zita Errsa 
Regīna Kaupuža 

2011.gads, 
RHV 

   



Piedalīšanās starptautiskajā starpdisciplinārajā seminārā 
Kremsas universitātē Austrijā International ChoreoLab 
Austria Membrane motion_phonotope 
Lekcijas un praktiskās nodarbības: 
Sebastian Prantl 
Gerhard Gensch 
Aliu Olanrewaju Olatunji 
Dieter Falkenhagen 
Bob Odafe 
Patricia Bardi 
Renate Hammer 
Dalība laikmetīgās dejas izrādē Sounding body semināra 
noslēgumā 

Valda Vidzemniece 2010. gada jūlijs, 
Kremsa, Austrija 

Seminārs: Vienkārša filmu veidošana (Baltijas datoru 
akadēmija). 

Valda Vidzemniece 2011.gada janvāris 

Žerāra Zaiderhofa meistarklases Feldenkraisa metodē. Valda Vidzemniece 2011.gada februāris, 
JVLMA 

Piedalīšanās I Starptautiskā dejas konferencē JVLMA, 
Rīgā 

Regīna Kaupuža 2011.gads, 
JVLMA 

Piedalīšanās 14. Pasaules dejas Kongresā, Rīgā Regīna Kaupuža 2010.gads 
Piedalīšanās praktiskajā Latvijas deju pedagogu seminārā 
Rīgā Ķīpssalas Izstāžu zālē. 

Andis Kozaks 2010.gada 23., 
24.novembris 

Piedalīšanās mākslu terapeitu semināros: Drāmas 
terapeite Ieva Muktupāvela, Mūzikas terapeite Ineta 
Heinsberga, Vizuāli plastiskās mākslas terapeite Edīte 
Krevica, Deju un kustības terapeite Kristīne Vende. 

Andis Kozaks 2011.gada 3., 
17.jūnijs 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos 

Koncerts Ir laiks džezam. 2010.gada marts- maijs, 
JVLMA 

Rīgas horeogrāfijas vidusskolas absolventu koncerts  2011.gada maijs, 
Latvijas Nacionālā opera  

Aktieru meistarības pasniegšana II kursa audzēkņiem   2010.-2011.gads, 
RHV 

Klasiskās dejas pasniegšana 2010.-2011.gads 
 

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 turpina studēt nākošajā pakāpē. 

2. Resursi 

  2.1. Mērķi un uzdevumi 

 JVLMA regulāri ievāc informāciju no kultūras institūcijām, Latvijas Nacionālās operas baleta trupas 

vadītājiem, koncertaģentūrām, deju kolektīviem, kā arī no izglītības iestādēm par mūsu absolventu 

darbību. Aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA spēj nodrošināt  studiju programmā izvirzīto mērķu un 

uzdevumu kvalitatīvu īstenošanu. Apkopojot absolventu un studējošo aptauju rezultātus, 

pārliecinājāmies, ka programmas studenti īpaši atzīmē mūsu docētāju augsto profesionalitāti  un radošo 

pieeju specialitātes studiju kursu docēšanā, studenti ir apmierināti ar mūsu docētāju darbu un ir lepni par 

viņu radošajiem sasniegumiem.  

  



2.2. Studiju saturs un organizācija 

Docētāju kvalitātes nodrošināšana 

JVLMA studiju programmu īstenošanu nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls, kuru 

veido asistenti, lektori, docenti, asociētie profesori un profesori. Akadēmiskā personāla vēlēšanām ir 

izvirzīti vienoti kritēriji, no kuriem horeogrāfijas specializācijas studiju kursos nozīmīgākie ir panākumi 

mākslinieciskajā darbībā. Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši profesoru un 

asociēto profesoru) ievēlēšanā uzrauga JVLMA pieaicināti neitrālie eksperti. 

        Docētāju kvalifikācijas atbilstību un kompetenci izvērtē katedras atbilstoši Augstskolu likumā un 

Senāta nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus.  

Mākslinieciskos projektus, zinātniskos pētījumus un studējošo izglītošanu docētāji veic saskaņā ar 

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

nodrošināta augstā profesionālā līmenī. To pierāda mūsu speciālistu - horeogrāfu pieprasījums darba 

tirgū – kultūras un izglītības institūcijās, absolventi strādā par pedagogiem arī deju izglītības 

programmās. 

Horeogrāfu izglītošanas procesā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse tiek 

organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem. Prakses līgumā ir ietverti prakses mērķi un uzdevumi, prakses 

sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites 

dokumentācija – prakses darba programmas un studentu prakses pārskats (dienasgrāmata). Prakse ir 

plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām astoņus 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 vairākos studiju kursos. Ir  

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 baleta klases izveidi, 

telpa aprīkota ar modernām tehnoloģijām, modernizētas studiju telpas ar jaunu aprīkujumu (16 telpās ir 

pieejamas IT)  atjaunots pedagoģiskais personāls. Studējošajiem ir nodrošināta iespēja studēt Erasmus 

apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu augstskolās - salīdzināt, vērtēt un ieviest inovācijas studiju 

metodēs un saturā.  

  

  



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

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

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

projektu īstenošanai darbojas 2 kamermūzikas zāles, viena Lielā zāle, viena baletzāle, operstudija 

Figaro, 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 ir 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 tām prasībām, kuras izvirza 

profesionālo kultūras institūciju vadītāji. Studiju programmas mērķi un uzdevumi ir izstrādāti 

sadarbībā ar profesionālajām kultūras institūcijām, nevalstiskajām profesionālajām organizācijām 

un pašvaldību pārstāvjiem 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 – profesionālajiem deju kolektīviem, baleta trupu, 

horeogrāfijas vidusskolu, kultūras institūcijām un pašvaldībām. JVLMA studiju programmas 

īstenošana ir saistīta ar valsts pasūtījumu, kuru plāno Kultūras ministrija sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem. Ir izstrādāts horeogrāfu sagatavošanas attīstības plāns līdz 2015.gadam. Akadēmiskā 

darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība. Ikviens JVLMA akadēmiskā personāla 



pārstāvis piedalās studiju procesā un veic pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu. Notiek 

regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek organizētas ārvalstu augstskolu 

profesūras meistarklases JVLMA - vidēji 6 meistarklases gadā, arī mūsu mācībspēku meistarklases 

ārvalstu augstskolās – Austrijā, Lietuvā,  Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā. 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 studentu 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 – Latvijas Nacionālās operas vadība, 

profesionālās deju asociācijas pārstāvji, Kultūras ministrijas pārstāvji un koncertaģentūras.    

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 horeogrāha 

un deju pedagoga pienākumus, prastu un būtu ieinteresēta pētīt, saglabāt un mūsdienīgi attīstīt Latvijas 

dejas mākslas 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 māksliniecisko 

projektu īstenošanu – galvenokārt koncertprakses darbību, kuru organizē un koordinē JVLMA 

Koncertdaļa.  

  



3.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

JVLMA programmas absolventiem nodrošina studiju turpināšanas iespējas profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programmā Horeogrāfija, pēc kuras apguves absolventi iegūst profesionālo 

maģistra grādu horeogrāfijā.  Katra akadēmiskā gada nogalē par katru studiju programmu, tai skaitā arī 

par Horeogrāfija  programmu, tiek sagatavots gada pārskats – studiju programmas pašnovērtēšanas 

ziņojums, analizētas 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 prakses organizācija ir 

vērsta uz plaša profila horeogrāfa un deju pedagogu izglītošanu. Sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem esam izstrādājuši un iesnieguši Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) Horeogrāfa 

profesijas standartu, kurā ir konkrēti noteikti horeogrāfa pienākumi, kompetence, zināšanas un 

prasmes.  

4.2. Studiju saturs un organizācija 

Studiju programmas ietvaros studentiem ir nodrošinātas iespējas apgūt studiju kursu saturu, kas sekmē 

studentu iekļaušanos gan darba tirgū. Ārlietu daļa ir izstrādājusi studējošo un akadēmiskā personāla 

mobilitātes plānus, ir noslēgti līgumi  ar ārvalstu vairāk nekā 70 mūzikas augstskolām. 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. 

4.3. Studijas un zināšanu novērtēšana 

Lai iegūtu objektīvu un patiesu informāciju par absolventu  studiju rezultātiem,  valsts 

pārbaudījumu novērtēšanai  tiek pieaicināti docētāji no citām katedrām, citām augstskolām vai 

mākslinieciskiem kolektīviem.  

4.4. Studijas nodrošinājums un vadība 

Partnerattiecības, kuras izveidojušās starp JVLMA, Kultūras ministriju, koncertaģentūrām, kultūras 

institūcijām, mūzikas skolām un vidusskolām nodrošina savstarpējas informācijas iespējas studiju 

programmas satura aktualizācijai, docētāju atlasei, aprīkojuma modernizācijai gan skolās, gan 

JVLMA.  

4.5. Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs 

JVLMA akadēmiskais personāls un studējošie zinātniski pētniecisko un māksliniecisko darbību 

īsteno ciešā sadarbībā ar ārvalstu  mūzikas augstskolu horeogrāfijas nodaļām.  

  



4.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

JVLMA par savu darbību sniedz  informāciju publiskajā telpā.  Publicētā informācijā iekļauj 

studentu un absolventu viedokli par piedāvātajām studiju programmām, paredzētajiem studiju 

rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un vērtēšanas 

pasākumiem. JVLMA organizē preses konferences, Uzņemšanas noteikumi ir publiski pieejami. 

Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami arī Augstākās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas centra mājas lapā. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki un studenti piedalās 

studiju programmas izvērtēšanā, programma tiek salīdzināta ar citu augstskolu programmām un, 

izmantojot labāko pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas. 

 

 

Senāta priekšsēdētāja        profesore I.Grauzdiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



5.  
 

augstākās izglītības 
programmas 

pašnovērtējuma satura 
apstiprinājums,  

 
JVLMA 26.10.2011. 

Senāta sēdes protokola 
Nr.7  izraksts 
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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. 



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 Horeogrāfija 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma 
veidi: i – ieskaite; iv – ieskaite ar vērtējumu; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 
 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 
Docētāja amats, vārds, uzvārds 

  
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  –  150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām –  36 KP 
Folklora un 
etnogrāfija 

4,5 30i/ 
1,5 

30E/3       Docētāja B.Krogzeme-Mosgorda 
Lektore I.Tihovska 

Horeogrāfijas 
mākslas vēsture 

7,5   30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/4,5    AsistenteV.Vidzemniece 
Doc. R.Kaupuža 

Režijas pamati un 
scenārija veidošana 

4,5     30i/ 
1,5 

30E/4,5   Docētājs G.Gailītis 

Kostīmu vēsture 4,5      30i/ 
1,5 

30E/3  Docētāja S.Tolka 

Mūzikas vēsture 7,5 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3     Docētājs  J.Griņevičs 

Mūzikas teorija 7,5 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3     Lektore I.Rozenbaha 

Praktiskā daļa –   84KP 
Baletmeistara māksla 22,5 30E/ 

7,5 
30E/ 
4,5 

30E/ 
7,5 

30E/ 
3 

    Asoc. prof . Z.Errsa 

Klasiskās dejas 
teorija un 
pasniegšanas māksla 

33 60E/6 60E/6 60E/3 60iv/ 
1,5 

60E/ 
4,5 

60iv/ 
3 

60E 
/9 

 Docente R.Kaupuža 

Ritmika 3 30i/1,5 30i/ 
1,5 

      Docētāja  L.Jērcuma 

Latviešu deja 6 30i/3 30E/3       Doc. J.Martinsone 
Vēsturiskā deja 3   30i/3      Doc. J.Martinsone 
Skatuviskā tautas 
deja 

3   30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

    Doc. J.Martinsone 

Sarīkojumu deja 3     30i/3    Docētājs V.Feldmanis 
Modernā deja 4,5    30i/ 

1,5 
30i/3    Docētāja R.Galkina 

Ārstnieciskā 
vingrošana 

3      30i/3   Docētāja L.Mauriņa 

Klavierspēle 3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

      Docētājs V.Razdorovs 
 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

1,5 15i/1,5        Docētāja, LU Dr.philol.  
S.Ratniece 

Reliģiju vēsture 1,5  15i/ 
1,5 

      Docētājs, LU profesors, Dr.theol. 
L.Taivāns  

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5  10i/ 
1,5 

      Docētāja I.Devjatņikova 

Literatūras vēsture 4,5   15i/3 15i/1,5     Docētāja, LU Dr.philol.  
S.Ratniece

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

     
Docētājs I.Bērziņš 

Mākslas vēsture 4,5     30i/3 30i/ 
1,5 

  Doc. R.Umblija 

Filosofija  4,5       30i/1,5 30E/3 Docētāja, Dr.phil.  I.Kivle 
Svešvaloda 7,5 24i/ 

1,5 
24i/ 
1,5 

24i/ 
1,5 

28E/3     Vieslektore  V.Bērziņa  
(vācu valoda) 
Doc. Ī.Vīka (angļu valoda) 
Docētāja  I.Masļenčenko 
(angļu valoda) 
Docētāja  I.Losberga (franču, 
itāļu, krievu valoda) 

   



B daļa – profesionālās izglītības dejas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 6 30i/3 30E/3       Docētāja Dr.psych.   D.Medne 

Pedagoģija 6   30i/3 30E/3     Docētāja , LU prof., Dr.paed.  
R.Kaņepēja 

Vispārējā 
metodika 

1,5     30i/ 
1,5 

   Prof., Dr.art.  I.Grauzdiņa  
Docētāja I.Baltābola 

Dejas 
pasniegšanas 
metodika 

3      30DE/ 
3 

  Asoc. prof.  Z.Errsa 

Ētika 3       30i/3  Docētāja, Dr.phil.  I.Kivle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP  
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5      20i 
/1,5 

20DE 
/3 

 Asoc. prof.  Z.Errsa 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Spec.dator-
programmas 

3      
 

 30i/3  Doc. M.Kupčs 

Svešvaloda 3     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

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

Klasiskā deja 6     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3  Asoc. prof. Z.Errsa 

Steps 3       30i/3   
Docētājs  E.Veizāns Hip-hops 3     30i/3    

Prakse – 39 KP 
Baletmeistara 
māksla 

21     30E/ 
4,5 

30i/ 
1,5 

30E/6 15i/9 Asoc. prof . Z.Errsa 

Latviešu deja 4,5   30i/ 
1,5 

30E/3     Doc. J.Martinsone

Vēsturiskā deja 3    30E/3     Doc. J.Martinsone

Skatuviskā tautas 
deja 

4,5     30i/ 
1,5 

30E/3   Doc. J.Martinsone

Sarīkojumu deja 3      30E/3   Docētājs V.Feldmanis 

Modernā deja 3      30E/3   Docētāja R.Galkina 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
specialitātē, 
mūzikas vēsturē un 
teorijā 

3        15DE 
/3 

Asoc. prof. Z.Errsa 
Prof. , Dr.art.  L.Fūrmane 
Doc. Dr.art. B.Jaunslaviete 
 

Diplomdarba/  
uzveduma 
sagatavošana  un 
aizstāvēšana 

15        40DE 
/15 

Asoc. prof Z.Errsa

 

    
 

  



 
 

2.  
 

akadēmiskā personāla 
saraksts pa katedrām 

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

pieņemts darbā, pasniedzamie studiju kursi) 

 



2010./2011.akadēmiskā gada 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

Horeogrāfijas katedra 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Izglītība Akadēmiskais 

grāds 
Zinātniskais 

grāds 
Ievēlēšanas 

termiņš 
Pasniedzamie studiju kursi 

1. Zita Errs Asociētais 
profesors 

Maģistra Profesionālais 
maģistra grāds 

horeogrāfijā 

 03/01/2005-
02/01/2011 

Baletmeistara māksla, Dejas 
kompozīcija, Dejas mākslas stili un 

interpretācija, Dejas treniņa sistēmas, 
Inovācijas dejas teorijā un metodikā, 

Baletuzvedumu teorija un parkse, 
metodika, pedagoģiskā prakse, 

asistenta prakse 

viesprofesore 03/01/2011-
31/08.2011 

2. Janīna Martinsone Docents Maģistra Profesionālais 
maģistra grāds 

horeogrāfijā 

 31/08/2009- 
30/08/2015 

Latviešu deja, Skatuviskā tautas deja, 
Vēsturiskā deja, Skatuves kustība un 

deja  
3. Regīna Kaupuža Docents Maģistra Humanitāro 

zinātņu maģistra 
grāds mākslā  

 31/08/2009- 
30/08/2015 

Klasiskās dejas teorija un pasniegšanas 
māksla  

4. Valda Vidzemniece asistents Maģistra Humanitāro 
zinātņu maģistra 

grāds mākslā  

 31/08/2009- 
30/08/2015 

Dejas kompozīcija, Dejas mākslas stili 
un interpretācija, Dejas treniņa 

sistēmas, Inovācijas dejas teorijā un 
metodikā, Baletuzvedumu teorija un 

parkse, metodika, pedagoģiskā prakse, 
asistenta prakse 

5. Ramona Galkina Studiju kursa 
docētājs 

Bakalaura Humanitāro 
zinātņu 

bakalaura grāds 
mākslā 

 - Modernā deja,  
 Režijas pamati un scenārija veidošana 

6. Lidija Mauriņa Studiju kursa 
docētājs 

Augstākā  Dr.med.  Ārstnieciskā vingrošana 

7. Vito Feldmanis Studiju kursa 
docētājs 

Augstākā     Sarīkojumu deja 

8. Edmunds Veizāns Studiju kursa 
docētājs 

Maģistra Profesionālais 
maģistra grāds 

skolvadībā 

  C Hip-hop, steps 

9. Silvija Tolka Studiju kursa 
docētājs 

Augstākā   - Kostīmu vēsture 

10. Andis Kozaks Studiju kursa 
docētājs 

Augstākā   - Latviešu deja 

11. Māris Pūris Studiju kursa 
docētājs 

bakalurs Profesionālais 
bakalaura grāds 

  C -  steps 

 
 



 

2010./2011.akadēmiskā gada 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 
Docētāji, kuri studiju kursus īsteno dotajā studiju programmā tiek rakstīti boldā  

Nr. Vārds, uzvārds 
Amats 

Izglītība Akadēmiskais 
grāds 

Zinātniskais 
grāds 

Ievēlēšanas 
termiņš 

Pasniedzamie studiju 
kursi 

1. Ramona Umblija 
Lektore 

Maģistra Humanitāro 
zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

 01/09/2010-
31/08/2016 

Mākslas vēsture, 
Mūsdienu mākslas 

vēsture 
 

2. Leons Taivāns Studiju kursa 
docētājs 

Doktora  Dr.habil.theol. - Reliģiju vēsture 

3. Sandra Ratniece Studiju kursa 
docētājs 

Akadēmiskā 
doktora 
augstākā 
izglītība 

Filoloģijas 
doktora 

zinātniskais 
grāds literatūras 

teorijā 

Dr.philol - Literatūras vēsture, 
Literatūras vēsture un 

teorija, 
Mūsdienu literatūra 

4. Ivars Bērziņš Studiju kursa 
docētājs 

Doktora  Dr.phil - Uzņēmējdarbības 
pamati 

Kultūras projektu vadība 
5. Rita Birziņa Studiju kursa 

docētājs 
Doktora Pedagoģijas 

doktora 
zinātniskais grāds 

Dr.paed. - Informācijas tehnoloģijas 

6. Ineta Kivle Studiju kursa 
docētājs 

Doktora Filosofijas 
doktora 

zinātniskais 
grāds 

Dr.phil - Filozofija, Ētika, Loģika 

7. Daina Teters Studiju kursa 
docētājs 

Doktora Filosofijas 
doktora 

zinātniskais 

Dr.phil  Kultūras socioloģija 

 
  



 
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 

 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
Mūzikas skolotāju katedra 
 
Docētāji, kuri studiju kursus īsteno dotajā studiju programmā tiek rakstīti boldā  

Nr. Vārds, uzvārds 
Amats 

Izglītība Akadēmiskais 
grāds 

Zinātniskais 
grāds 

Ievēlēšanas termiņš Pasniedzamie studiju 
kursi 

1. Dace Medne Studiju kursa 
docētājs 

 

Maģistra Izglītības 
zinātņu 

maģistra 
grāds 

pedagoģijā 

 - Psiholoģija, 
t.sk. 

Sociālā psiholoģija 

2. Ruta Kaņepēja Studiju kursa 
docētājs 

Doktora  Dr.ped. - Pedagoģija, 
Mūzikas augstskolu 

didaktika 

 
 
 



 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

Muzikoloģijas katdedra 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Izglītība Akadēmiskais 

grāds 
Zinātniskais 

grāds 
Ievēlēšanas termiņš Pasniedzamie studiju 

kursi 
1. Baiba Jaunslaviete Docents Doktora  Dr.art. 01/09/2008 – 

31/08/2014 
Bakalaura  darbu vadība, 

skaņdarbu analīze 
2. Ieva Rozenbaha 

Lektors 
Maģistra Humanitāro 

zinātņu maģistra 
grāds mākslā  

 26/01/2006-25/01/2012 Solfedžo, mūzikas 
teorētiskie priekšmeti, 
pedagoģiskā prakse, 

bakalaura referātu vadība 
3. Jonāne Jūlija 

 
Lektore Maģistra Profesionālais 

maģistra grāds 
mūzikā 

 01/09/2010-31/08/2016 Mūzikas vēsture un teorija 

 
 

Vispārējo klavieru katedra	
Nr. Vārds, uzvārds Amats Izglītība Akadēmiskais 

grāds 
Zinātniskais grāds Ievēlēšanas 

termiņš 
Pasniedzamie studiju kursi 

1. Vitālijs Razdorovs Docētājs Ortā līmeņa 
profesionālā 

augstākā 
izglītība 

prof. balakaura 
grāds mūzikā 

  Klavierspēle 

 
Koncertmeistaru  katedra 

Nr. Vārds, uzvārds Amats Izglītība Akadēmiskais 
grāds 

Zinātniskais 
grāds 

Ievēlēšanas 
termiņš 

Pasniedzamie studiju 
kursi 

1. Tatjana Matvejeva Studiju kursa 
docētājs 

Maģistra Profesionālais 
maģistra grāds 

mūzikā 

 - Koncertmeistars 

2. Nataļja Dirvuka Studiju kursa 
docētājs 

Maģistra Profesionālais 
maģistra 

grāds mūzikā 

 - Koncertmeistars 

 
 
 
 


	001_Pasnovertejums Horeografija bakal. 2011. viss
	032_Vaks_4_senata_protokols_2011
	033_Izraksts_protokolam nr7_Pasnovertejums
	034_Studiju_plani
	035_Docetaji pa katedram bak. Horeografija 2010 2011

