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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs,   klasifikācijas kods: 42 141 

pašnovērtējuma ziņojums 

 

Programma uzsākta īstenot 1961.gadā. 

Studiju programma pirmo reizi ir akreditēta 2001.gada novembrī uz sešiem gadiem un 

atkārtoti akreditēta 2007.oktobrī uz sešiem gadiem, t.i.  līdz 2013.gada 31.decembrim, 

akreditācijas lapas  Nr.028-1274 

 

Novērtētās studiju programmas virziens: Izglītība, klasifikācijas kods: 14 

 

             Studiju programmas novērtējums sagatavots, pamatojoties uz iesniegto studiju programmas 

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 izmantojot pastarpinātu un tiešu 

informāciju, kas iegūta akadēmiskā gada laikā.  

Studiju programmas novērtēšanas grupas un aspekti  

1. Kvalitāte 

2. Resursi  

3. Ilgtspēja 

4. Sadarbība 

1. Kvalitāte 

Studiju programmas īstenošanas novērtēšanu JVLMA veica atbilstoši izstrādātajai un Senātā    

apstiprinātajai  Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas stratēģijai.   

JVLMA Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas stratēģija atbilst  tām prasībām, 

kuras ir izvirzījusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā.   

Kvalitāte JVLMA ir noteikta kā galvenā pamatvērtība. Kvalitātes kritēriji ir tradīcijas, 

izcilība, starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts 

vajadzībām nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst 

valsts izglītības standartā noteiktajām prasībām un profesijas standartā formulētajām 

kompetencēm.  



1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti 

Mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa vispārējās 

izglītības mūzikas skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši pedagoģijas un mūzikas zinātņu 

teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski 

piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un 

ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, 

kuri, pildot savu pamatuzdevumu, balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, 

profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības un mūsdienīguma principiem, ievēro 

Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, saglabā un attīstīta 

nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

Uzdevumi 

- motivēt studentus iegūt sistematizētas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolas, 

pamata un vidējās izglītības pakāpēs; 

- sniegt studentiem skolas kora diriģenta pienākumu veikšanai nepieciešamās 

profesionālās zināšanas un prasmes, lai skolas koru augstvērtīga darbība sekmētu Latvijas 

Dziesmu un deju svētku tradīciju  saglabāšanu un attīstību, kas ir latviešu nacionālās 

identitātes sastāvdaļa; 

- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā 

mūzikas pedagoģijas nozarē;  

- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām 

pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktivitātēm mūzikas skolotāja un kora diriģenta 

profesijā, kuri, integrējoties profesionālo mūziķu  izglītošanas vidē, būtu motivēti 

starptautiski atzīta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā 

 

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 un B daļas - pedagoģijas un mūzikas nozares teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, 

Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas 

teorija, Tradicionālā mūzika, Mūzikas un skolas kora darba metodika) apguves rezultātā 

students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu vispārējās izglītības 

mūzikas skolotāja pienākumus. kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

Skolotāja profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:  

- zināšanas par pedagoģiskā procesu vispārējās izglītības visu pakāpju iestādēs, t.sk.: par 

mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta Mūzika 

pedagoģiskā procesa plānošanu un vadību, drošas un atbalstošas mācību vides 

nodrošināšanu, izglītojamā personības izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības 

motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un izziņas intereses mācību priekšmetā 

rosināšanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģiju, mācību materiālu 

sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās 

pētniecības metodēm, skolotāja profesionālo ētiku;  

- zināšanas par mācību priekšmeta satura apguves metodēm, satura izvēles principiem, 

skaņdarbu analīzes tehnoloģiju, mūzikas notācijas apguvi un muzikālās dzirdes attīstības 

paņēmieniem,  izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, 

mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 

paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.  

Kompetence 

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas 

zinātniskās pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas nozīmi vispārējās 

izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, 

mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības 

stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa zināšanu - mūzikas mācības un kora darba 

metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  

Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, 

mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 

paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. 

 



 

Prasmes 

(spēja 

pielietot 

zināšanas, 

komunikā

cija, 

vispārējās 

prasmes) 

 

 

Rezultāti 

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

svešvalodas, loģika, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares 

teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, 

dziedāšana, kora darba prakse, improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura 

diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas vispārējās izglītības 

mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis prasmes: 

pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas 

vispārējās izglītības programmu īstenošanas jomā, radoši organizēt mācību un 

audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, noteikt izglītojamo 

individuālās īpatnības, motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam, veidot 

pozitīvas izglītojamo savstarpējās attiecības vadīt mācību priekšmeta Mūzika un skolas 

kora nodarbības, analizēt skaņdarbus, noteikt mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi 

skaņdarba tēla atklāsmē, izvēlēties un novērtēt skaņdarbu atbilstību izglītojamā spējām, 

atlasīt un piemērot to mācību programmas sastādīšanai, atšifrēt, lasīt un pierakstīt nošu 

tekstu, saglabāt atmiņā un reproducēt dzirdētos skaņdarbu fragmentus, atsevišķus 

mūzikas izteiksmes līdzekļus, skaņdarbu kopumā, ar balsi un mūzikas instrumentu 

demonstrēt mācību materiālu (dziesmas solo, korim vai ansamblim, instrumentālie 

skaņdarbi),  iemācīt to izglītojamajiem, panākt augstvērtīgu skaņdarba atskaņojumu 

solo, ar kori, ansambli vai orķestri, piemērojot skaņdarba interpretācijas prasībām 

atbilstošas vokālās  vai instrumenta spēles prasmes, atbilstošu diriģenta manuālo 

tehniku, strādāt ar bērnu un jauniešu balsīm, izkopt vokālās prasmes, veidot kora 

dinamisko, ritmisko, intonatīvo un tembrālo ansambli, aranžēt skaņdarbus dažādiem 

kolektīvās muzicēšanas sastāviem, improvizēt ar balsi un ar instrumentu, prast 

izglītojamos iesaistīt improvizācijas procesā. Students ieguvis komunicēšanās prasmes 

saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās 

svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, piedaloties 

organizētajos projektos. 

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 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas 

skolotāja pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta 

programmas, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to 

saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, 

vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 

patstāvīgipatstāvīgi iestudēt, demonstrēt un publiski atskaņot vidējās sarežģītības 

pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru kora skaņdarbus, iemācīt izglītojamajam 

dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmei komponista pielietotos mūzikas 

izteiksmes līdzekļus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta 

mērķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē un skolotāja 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, Mūzikas formas 

analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Loģika, 

Pedagoga ētika, Izglītības vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 

students ir ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 

mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas nodrošina mācību 

priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu, apstrādi 

un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS 

WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību 

materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt attīstības 

un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes 

fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa 

analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 

iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

 

 



 

 

 Kompetence 

Minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

analizēt informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus 

un risināt problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē mūzikas 

skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vispārējās 

izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un 

piedalīties vispārējās  izglītības mūzikas jomas attīstībā. 

 

1.2. Studiju programmas 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.profesionālās kvalifikācijas līmeņa skolotāja profesijas standarta prasībām  un JVLMA Satversmē 

formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. 

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 programmas daļas:  

               “A” daļā (obligātie studiju kursi 159 ECTS KP) ir iekļauti profesionālie studiju kursi (129 ECTS  

KP) un vispārizglītojošie studiju kursi (30 ECTS).  

Profesionālajā studiju ciklā ir plānoti pedagoģijas nozares (30 ECTS KP) un mūzikas nozares (99 

ECTS KP) studiju kursi.  

Pedagoģijas cikla studiju kursu apguve nodrošina skolotājam nepieciešamās zināšanas un 

prasmes darbam ar izglītojamajiem dažādās izglītības pakāpēs  (Psiholoģija:  vispārīgā; attīstības; 

personības; sociālā; pirmsskolas bērnu attīstības psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika, 

Izglītības vadība,  Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas pedagoģija, Mūzikas mācīšanas un kora 

darba metodika: Mūzikas  mācīšana, Darbs ar skolas kori,  Solfedžo, Mūzika pirmsskolā, K.Orfa 

sistēmas instrumentārijs). 

Mūzikas nozares cikla studiju kursi nodrošina specifisko mērķu sasniegšanu, paredz iespēju 

apgūt mūziķa profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas  mūzikas skolotāja un skolas 

kora diriģenta pienākumu veikšanai (Diriģēšana un partitūras lasīšana, K.Orfa sistēmas 

instrumentārija spēle, Ritmika, Klavierspēle, Improvizācija, Solo dziedāšana, Aranžēšana, Skatuves 

runa, Kora mācība, Latīņu valoda, Mūzikas vēsture, Latviešu mūzikas vēsture, Solfedžo, Harmonija, 

Polifonija, Mūzikas forma, Folklora 



     Vispārizglītojošie studiju kursi (Latviešu valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras vēsture, 

Uzņēmējdarbība, Filosofija, Mākslas vēsture, Reliģiju vēsture) nodrošina zināšanu padziļināšanu 

humanitāro un sociālo zinātņu nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

“B” daļa –ierobežotās izvēles studiju kursi  13,5 ECTS KP.  

      B daļas 5 specializāciju studiju kursu saturs izstrādāts ar mērķi nodrošināt iespēju nākamajiem mūzikas 

skolotājiem darboties plašākā darba tirgū. Izvēles studiju kursos studenti apgūst zināšanas un prasmes, 

kādas ir nepieciešamas, lai spētu: 

- vadīt ritmikas nodarbības; 

- mācīt instrumenta spēli mūzikas skolas līmenī; 

- mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolas līmenī; 

- veikt solo dziedāšanas pedagoga pienākumus; 

- strādāt pirmsskolas izglītības iestādē par mūzikas skolotāju; 

- strādāt par kora diriģentu 

     C – brīvās izvēles daļa, 9 ECTS KP. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas mūzikas skolotāja un diriģenta specializācijas jomās – speciālā  

datorprogrammā, lietišķajās svešvalodās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē, orķestra 

diriģēšanā. Katra studiju kursa saturs ir 3 ECTS KP. 

Prakse – 40,5 ECTS KP. Prakses periods ir 8 semestri. 

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

nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību. Prakses norisei ir 

izstrādāta darba programma, noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi.   

Prakses laikā ir plānota:  

- pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs mācību priekšmeta “Mūzika” un kora 

nodarbību plānošana un vadīšana,  

- mūzikas skolās specializācijas kursu mācīšanas prakse; 

    - kora darba praksē Mūzikas akadēmijā studenti: nostiprina vokālās iemaņas, kolektīvās muzicēšanas 

iemaņas, attīsta tembrālo dzirdi, attīsta kora darba prasmes,  apgūst dažādu laikmetu un stilu  kora 

repertuāru,  uzkrāj diriģenta darba pieredzi. 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 

Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 

- kolokvijs mūzikas vēsturē un teorijā; 

- diplomeksāmens metodikā, pedagoģiskajā praksē – mācību stundas Mūzika vadīšana;  

- koncerteksāmens kora diriģēšanā un  darbs ar skolas kori; 

- bakalaura diplomreferāta aizstāvēšana 



Izvērtējot studiju programmas struktūru, studiju programmas plānu, studiju programmas un 

studiju kursu aktualizētos aprakstus, jāatzīst, ka studiju programma un tās apguves organizācija 

nodrošina izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu tādā līmenī, kas ir nepieciešams mūzikas 

skolotāja un skolas kora diriģenta profesionālo uzdevumu veikšanai, saturs veicina iegūto zināšanu, 

zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu lietošanu pedagoģiskajā un mākslinieciski radošajā darbībā.  

Samazināts  studiju kursu skaits studiju programmā Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs. 

Atsevišķie studiju kursi - Karla Orfa sistēmas instrumentārijs, Improvizācija un Aranžēšana ir  integrēti 

studiju kursā Mūzikas mācīšanas un skolas kora darba metodika  kā tematiskās daļas. Šāda pieeja satura 

apguves plānošanā  vienā studiju kursā sekmēja studiju programmu aprakstā formulētās  profesionālās 

jomas plānoto rezultātu sasniegšanu. Ir aktualizēti studiju kursa apraksti.  Docētāji I.Nelsone, 

L.Lasmane, L.Batņa ir izstrādājuši Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika kursa saturu e-

studiju vidē. 

   Studiju programmas 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. Individuālajās nodarbībās studenti galvenokārt apgūst 

skolas kora diriģenta un mūzikas skolotāja profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Turpinās 

darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot dažādas interaktīvās un grupu 

darba formas. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba efektivitāti, cenšamies vienmēr skaidri 

formulēt uzdevumus un piedāvāt paraugus tajā līmenī, kuru studentam jācenšas sasniegt 

(parauganalīzes, paraugdemonstrējumus, paraugimprovizācijas, paraugtabulas u.tml.)  

1.3. Studijas un zināšanu novērtēšana 

Studējošo kompetences vērtēšana ir viens no svarīgākajiem elementiem augstākajā izglītībā. Tādēļ 

svarīgi, lai vērtēšana vienmēr tiktu veikta profesionāli un tiktu ievērotas pieejamās zināšanas par 

pārbaudes procesiem. 

Lai uzsāktu studijas minētajā programmā ir nepieciešams nokārtot uzņemšanas  papildu prasības 

Kora diriģēšana, kolokvijs kora mūzikas aktualitātēs un klavierspēle, kolokvijs mūzikas literatūrā un 

teorijā (solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības 

programmas noslēguma prasību apjomā. Pārbaudījumu saturs ir iestrādāts e-vidē un pieejams personām, 

kuras izsaka vēlēšanos reflektēt studiju programmā. 

Studējošo kompetences vērtēšanai izmanto publicētus pasākumus, noteikumus un 

kritērijus, kuri tiek konsekventi piemēroti. 

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 pamatprincipi 

Vērtējot studiju kursu apguvi, ievēro šādus pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības 

sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plānā noteiktajos  visos 

studiju kursos. 

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, kurā norāda studiju programmu, 

studiju kursu, pārbaudījuma veidu, semestri, kredītpunktu skaitu, pārbaudījuma norises datumu, studiju 

kursa docētāju, pārbaudījuma komisijas sastāvu, studējošā vārdu, uzvārdu, semestrī plānoto saturu, 

pārbaudījuma saturu, pārbaudījumā iegūto vērtējumu un vērtējuma pamatojumu. 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. Ja studējošais 

nevarēja kārtot pārbaudījumu JVLMA noteiktajā laikā vai nenokārtoja pārbaudījumu, viņam ir tiesības 

kārtot citā laikā atbilstoši prasībām, kuras formulētas rīkojumā par ārpus plānotā termiņa pārbaudījumu 

kārtošanu. Iekšējie reglamentējošie dokumenti par studējošo kompetences vērtēšanu, kuri ir ievietoti 

JVLMA mājas lapā: Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem,  Rīkojums par ārpus plānotā termiņa 

pārbaudījumu kārtošanu, Rīkojums par studējošo kompetences vērtējuma dokumentiem, Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos, Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts 

pārbaudījumu komisiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas n o l i k u m s par  gala 

pārbaudījumiem. 



Pārbaudījumu prasības un kritēriji vairākos studiju kursos  ir iestrādāti e-vidē, piem. Mūzikas 

vēsture, Polifonija, Harmonija, Mūzikas forma, Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika, 

Filosofija un Ētika. 

Vairākos 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 

pedagoģiskajā praksē. 

 Atbildības sekas par vērtēšanas pamatprincipu neievērošanu ir formulētas JVLMA Studiju programmu 

nolikumā un JVLMA Ētikas kodeksā. 

Studējošo kompetences vērtējuma rezultāti:  

Kompetences līmenis % 

Ļoti augsts apguves līmenis (10, 9 balles) 7,14 

Augsts apguves līmenis (8, 7 balles) 76,79 

Vidējs apguves līmenis (6, 5, 4 balles) 12,5 

Nav nokārtoti pārbaudījumi par iepriekšējo studiju periodu 3,57 

Atzīmju skaidrojums salīdzinājumā ar ECTS: 

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

  1.4. Studiju nodrošinājums un vadība 

Lai arī samazināta valsts budžeta apstākļos,  JVLMA spēja nodrošināt kvalitatīvas studijas.  Par to 

liecina mūsu darba devēju, absolventu un studentu atsauksmes. Gan rakstiskās, gan mutiskās aptaujas 

liecina par to, ka darba uzlabošanā ir ieinteresēti gan studējošie, gan docētāji, gan darba devēji. 

Studentu domas un priekšlikumi tiek uzklausīti, analizēti, iespēju robežās izpildīti. 



Ievērojot demokrātiskās vadības stilu visos vadības līmeņos, bija panākta radoša, savstarpējas cieņas 

un koleģialitātes  atmosfēra, kas arī bija mūsu panākumu ķīla. JVLMA lēmumu pieņemšanā ir iesaistītas 

visas puses – studējošie, akadēmiskais personāls, kā arī vispārējais personāls, kuri darbojas koleģiālajās 

institūcijās – Satversmes sapulcē, Senātā, Akadēmiskajā Šķīrējtiesā, Muzicējošo kolektīvu padomēs – 

koru un simfoniskā orķestra padomē. Izveidotas konfliktu novēršanas un problēmu risināšanas 

institūcijas, īpaši svarīga nozīme bija Ētikas komisijai, kura darbojas saskaņā ar JVLMA Ētikas 

kodeksu. 

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

Jau no studiju programmas īstenošanas sākuma (1961) līdz šodienai akadēmiskā personāla un 

studējošo zinātniskās pētniecības, radošais un studiju darbs ir viens veselums. JVLMA akadēmiskā 

personāla atlasei uzstāda augstus mākslinieciskus un zinātniskos kritērijus. Mūzikas skolotāju 

katedras sastāvā ir strādājuši un strādā tādi Latvijas mūzikas kultūras korifeji kā Dziesmu un deju 

svētku virsdiriģenti emerit. prof. Imants un Gido Kokari, J.Dūmiņš, P.Kvelde, J.Zirnis, R.Vanags, 

A.Birziņa, A.Platpers, pianisti prof. N.Vīksne, mūzikas mācīšanas metodiskās domas kopēji – 

I.Nelsone (arī Latvijas un ārvalstu augstskolu akreditācijas komisijas eksperte), vispārizglītojošo 

skolu mācību grāmatu Mūzika (izdotas visām klasēm) autori - I.Nelsone, I.Millere, I.Grauzdiņa, 

A.Plarpers, L.Lasmane, mācību priekšmeta Mūzika valsts standarta autori – I.Nelsone, I.Grauzdiņa, 

katedras docētāji ir arī vietējo Skolu valžu mūzikas skolotāju apvienības metodiķi un apvienību 

vadītāji. 

Studiju programmas novērtēšanas ziņojumā sniedzam informāciju tikai par Mūzikas 

skolotāju katedras docētāju zinātnisko, māksliniecisko un radošo darbu, jo pārējo katedru docētāju 

zinātniskā, mākslinieciskā un radošā darbība tiek novērtēta konkrētajās studiju programmās, 

piemēram: 

1) Ziņas par Mūzikas vēstures un teorijas katedras docētājiem – studiju 

programmas Mūzikas vēsture un teorija novērtējuma ziņojumā; 

2)  ziņas par Diriģēšanas katedras docētājiem – studiju programmas 

Diriģēšana novērtējuma ziņojumā; 

3) Ziņas par Kompozīcijas katedras docētājiem – studiju programmas 

Kompozīcija novērtējuma ziņojumā u.c. 

Mākslinieciski radošajā un zinātniski pētnieciskajā darbā aktīvi strādāja gan docētāji, gan studenti. 

Studentu zinātniski pētnieciskā darba tematika bija saistīta ar izcilu mūzikas un pedagoģisko 

darbinieku radošo personību izpēti, muzikālās dzirdes attīstības aspektu izpēti un muzikālās 

domāšanas attīstības procesiem. 

Piemēram: M.Puriņa uzrakstīja bakalaura darbu Imanta Kalniņa kino mūzika skolēnu 

kultūrpiederības veicināšanai mūzikas stundās pamatskolā, I.Broka - Muzikālās domāšanas attīstība 



mūzikas klausīšanās procesā, J.Poļakovs - Mūzikas un literatūras integrācija pedagoģiskajā 

procesā. 

Katrs izstrādātais bakalaura darbs ir pienesums mūsu Latvijas nacionālās mūzikas kultūras 

dažādu procesu un aspektu apzināšanā, kā arī veido skatījumu uz dažādiem notikumiem pasaules norišu 

kontekstā. Noslēguma studiju darba – pētījuma aizstāvēšana ir nopietns pārbaudījums topošajam 

absolventam un potenciāli svētki katram, kurš interesējas par mūzikas pagātni un šodienu.  

Mūzikas skolotāju katedras docētāji izstrādāja nolikumu, organizēja un vadīja Otro Jāzepa 

Vītola Latvijas mūzikas skolu koru konkursu. Tika organizēti semināri gan JVLMA, gan Latvijas 

novada centros vispārizglītojošo skolu un mūzikas skolu koru diriģentiem.  

Docētājas  I.Nelsone, I.Vilde, L.Batņa un  L. Lasmane piedalījās konkursa Taureņu balsis 

žūrijā. Docētājas I.Nelsone un L.Batņa piedalījās ISMES/EAS starptautiskajos projektos,  

izstrādāja jaunu un aktuālu metodisko materiālu Mūzikas mācīšanas metodikā, izmantojot 

informāciju tehnoloģijas. Profesionālo meistarību pilnveidoja, vadot meistarklases ar Igaunijas  

Mūzikas un teātra akadēmijas studentiem. Mūzikas skolotāju katedras docētāji zināšanas, pētījumus 

un savu pedagoģisko pieredzi aprobē, strādājot skolās: Irēna Nelsone - Rīgas 6. vidusskolas mūzikas 

skolotāja (1.- 9. klasēm, solfedžo, mūzikas literatūra), Ilze Vilde – Mārupes vidusskolā (1.-9.klasēm 

Mūzika), Liene Batņa  - Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola (mūzikas teorija, kora diriģente) 

Rīgas Franču liceja jauktā kora diriģente. 

Docētāji un studējošie savu pētnieciskā darba pieredzi uzkrāja, piedaloties zinātniskajos 

lasījumos un konferencēs, kuras organizēja Zinātniskās pētniecības centrs sadarbībā ar katedrām, 

Zinātnisko un Doktorantūras padomi.   

Zinātniskās konferences: 

- 42. Starptautiskā Baltijas muzikoloģijas konference 

Organizēja Latvijas Komponistu Savienība sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju,  

2010. gada 28.–29. Oktobrī 

Konferences tēmas: 

Mūzika un identitātes: Baltijas jūras reģions 21. gadsimtā 

un Jaunas pieejas mūzikas analīzē 

- Konference Personība. Horeogrāfija. Laiks. Veltīta baletmeistara Aleksandra Lemberga 90. dzimšanas 

dienas atcerei 

- Metodiski praktiskā mūzikas skolotāju konference Aktualitātes Mūzikas mācības saturā un 

metodikā  Mūzikas skolotāju katedrai– 50. 

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. 

2. Resursi 



2.1. Mērķi un uzdevumi 

 Studiju programmas mērķu un uzdevumu kvalitatīva īstenošana lielā mērā ir atkarīga no  

cilvēkresursiem un aprīkojuma.  

Studējošo, absolventu, darba devētu un nevalstisko organizāciju aptauju rezultāti liecina, ka JVLMA 

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

gada laikā aptaujā piedalījās 294 studējošie. Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, 

ka ārzemju studenti īpaši atzīmē mūsu docētāju augsto profesionālismu specialitātes studiju kursu 

docēšanā (skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģija, interpretāciju pamatojamība, radošā saskarsme).  Arī 

JVLMA studējošie pamatā ir apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā 

profesionālu docētāju vadībā saņem tās zināšanas un prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam 

speciālistam. 

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. JVLMA izmanto visas iespējas 

augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei 

galvenajos darbības virzienos. Tiek radītas programmas, lai veicinātu kvalificēta akadēmiskā personāla 

reemigrāciju no ārzemēm  un neakadēmiskām darbības jomām Latvijā.  

Akadēmiskā personāla vēlēšanām ir izvirzīti vienoti kritēriji, no kuriem nozīmīgākie ir starptautiskie 

panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā darbībā, bet pedagoģijas zinātņu nozarē - panākumi 

zinātniskajā un pedagoģiskajā 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 docētāju un studentu sasniegumi 

starptautiskajos projektos, kā arī speciālistu pieprasījums darba tirgū – kultūras un izglītības institūcijās.  

Mūzikas skolotāja un diriģenta izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un tās norisei. 

Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros 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, izņemot VI semestri, kad 

pedagoģiskā un skolas kora darba prakse tiek organizēta kā viena mēneša nepārtrauktā prakse  tieši 

izglītības iestādēs.  



Skolas kora diriģenta praktiskās iemaņas studenti apgūst darbā ar Mūzikas akadēmijas mācību 

kori, izglītības iestāžu koriem, vairāki studenti iesaistījušies praktiskajā darbā ar skolu koriem, amatieru 

koriem, praktiskās iemaņas pilnveido arī kā kora dziedātāji.  

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 16 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 metodiskā centra 

izveidi, aprīkota telpa ar modernām tehnoloģijām, iegādāts Karla Orfa instrumentārijs, atjaunots 

pedagoģiskais personāls. Studējošajiem 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, kurā uz 2011. gada 30. maiju bija pieejama informācija par 60783 

vienībām (notis, grāmatas, ieraksti), 

- Foto un attēlu datu bāzi, kurā uz 2011. gada 30. Maiju bija pieejama informācija par ~6500 attēlu 

vienībām. 

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

JVLMA ir nodibināts Zinātniskās pētneicības centrs, kurā studentiem ir pieejama moderna zinātniskā 

vide – zinātniskā aparatūra, datori, datu bāzes un telpu aprīkojums. Savukārt iecerēto mākslinieciski 

radošo projektu īstenošanai ir nodrošinātas gan telpas, gan aprīkojums, gan akadēmiskais personāls. 

 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 valstij  vajadzīgi un atbilst mūzikas skolotāja pienākumu 

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

nevalstiskajām profesionālajām organizācijām un pašvaldību pārstāvjiem ar kuriem ir regulāra 

sadarbība.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu studiju programmas finansējumu, JVLMA izstrādāja 

studiju programmas izmaksu aprēķinu, kas bija ļoti tuva kora diriģentu sagatavošanas izmaksām. Šo 

aprēķinu respektēja Ministru kabinets un visām Latvijas augstskolu mūzikas skolotāju studiju 

programmām tika paaugstināts finansējuma koeficients.  

3.2. Studiju saturs un organizācija 

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

attīstību, sadarbojas ar sociālajiem partneriem - vispārējām izglītības iestādēm, kultūras 

institūcijām un pašvaldībām. Unikāla JVLMA iezīme ir nepieciešamība apvienot nacionālās, 

zinātnē sakņotās akadēmijas statusu ar darbību un spēju konkurēt Eiropas augstākās izglītības tirgū 

(sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas 

Universitāti un vairāk nekā 60 ārvalstu augstskolām). JVLMA studiju programmas īstenošana ir 

saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo profesionālo mūziķu - pedagogu, 

zinātnieku un kultūras darbinieku sagatavošanu, lai iegūtu augstāko izglītību vai pilnveidotu savu 

profesionālo meistarību. Akadēmiskā darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība. 

Ikviens JVLMA akadēmiskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades darbu. Studiju programmas galvenās satura komponentes ir globālais, 

reģionālais (Baltijas jūras baseina valstis) etniskais, vietējais un mītnes zemes komponentes, kuru 

apguve nodrošina vispusīgas personības attīstību, demokrātiskās sabiedrības un zinātnes attīstības 

uzdevumu risināšanu. 

Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek organizētas ārvalstu 

augstskolu profesūras meistarklases JVLMA -vidēji 42 gadā, arī mūsu mācībspēku meistarklases 



ārvalstu augstskolās – Tallinā, Tartū, Viļņā, Klaipēdā, Zalcburgā, kā GURU lekcijas. Studiju 

satura ilgtspēja ir formulēta un tiek īstenota mūsu 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 programmas daudzveidīgu studiju kursu saturā, 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.    

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 vispusīgu personību sagatavošanu, kuri būtu kompetenti un spējīgi veikt mūzikas skolotāja 

pienākumus, prastu un būtu ieinteresēti pētīt, saglabāt un mūsdienīgi attīstīt Latvijas kultūras unikālo 

mantojumu. Studiju programmas personālam konsultācijas par 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 kora darbību, kura visi koncerti notiek ārpus Mūzikas akadēmijas – vispārizglītojošajās 

skolās, pansionātos, kulūras namos u.c. Mūsu kora darbība ir cieši saistīta ar Latvijas Skolu jaunatnes 

Dziesmu un deju svētku programmas aprobāciju, atlasi un daudzejādā ziņā docētāji ir konsultanti 

svētku programmas iestudēšanas metodikā. 

3.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 



Studiju programmas kvalitāte tiek nodrošināta saskaņā ar JVLMA kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju. 

Studiju programmas kvalitāti nodrošina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, kura akreditēta 

27.11.2011., akreditācijas lapas Nr. 028. Akreditācijas termiņš – beztermiņa 

Studiju programmas kvalitātes kontrole ir iekšēja un ārēja. 

Iekšējās kvalitātes kontroles rezultāti tiek atspoguļoti Studiju programmas pašnovērtēšanas ziņojumā, 

kuru izstrādā katra akadēmiskā  gada beigās, to izvērtē gan studējošie, gan mūsu sadarbības partneri un 

apstiprina JVLMA Senāts. Ārējā kvalitātes kontrole – studiju programmas akreditācija - notiek 

periodiski ik pēc sešiem gadiem. Studiju programma atkārtoti ir akreditēta 10.10.2007. uz sešiem 

gadiem līdz 31.12.2013.;  akreditācijas lapas Nr.028-1274 

JVLMA programmas absolventiem nodrošina studiju turpināšanas iespējas otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammā Mūzika un izglītība 

mūzikas mācības specializācijā, pēc kuras apguves absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu 

mūzikā. Mūsu studiju programmas absolventi galvenokārt strādā par mūzikas skolotājiem un skolas 

koru diriģentiem, ir izaudzināta Skolu jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģenti, kā asoc. prof. 

R.Vanags, asoc. prof. A.Platpers, teicama diriģente L.Batņa, mūzikas mācīšanas metodikas korifeji – 

I.Nelsone. JVLMA ir cieša sadarbība ar visu novadu Skolu valdēm, skolu brīvlaikos piedalāmies 

mūzikas skolotāju metodiskajās norisēs (vada meistarklases, lasa lekcijas, demonstrē koru nodarbību 

izcilākos paraugus). 

Katra akadēmiskā gada nogalē par katru studiju programmu, tai skaitā arī par Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotāja programmu, tiek sagatavots gada pārskats, analizētas mūsu darbības stiprās un 

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

norisēm rektors sniedz JVLMA Satversmes sapulcei. 

  



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 mūzikas skolotāja izglītošanu. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem esam 

izstrādājuši un iesnieguši Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotāja profesijas standartu, kurā ļoti konkrēti noteikti mūzikas skolotāja 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 plašāka spektra skolotāju darba tirgū (ritmikas pedagogs, mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs, instrumenta spēles skolotājs u.c.).  

Ārlietu daļa ir izstrādājusi studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes plānus, ir noslēgti līgumi  ar 

ārvalstu 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 (pārbaudījumi - darbs ar kori, kora koncerts, mācību stundas Mūzika vadīšana u.c.) 

4.4. Studijas nodrošinājums un vadība 

Partnerattiecības, kuras izveidojušās starp JVLMA un reģionālajām Skolu valdēm, nodrošina 

savstarpējas informācijas iespējas studiju programmas satura aktualizācijai, docētāju atlasei, 

aprīkojuma modernizācijai gan skolās, gan JVLMA (īpaši jāizceļ Gulbene, Vecumnieki, Jelgava, 

Madona, Liepāja, Cēsis, Talsi u.c)  

4.5. Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības un radošais darbs 

JVLMA akadēmiskais personāls un studējošie zinātniski pētniecisko un māksliniecisko darbību 

īsteno ciešā sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (konferences, semināri, koncerti) un ārvalstu 

augstskolām – īpaši Klaipēdas un Šauļu mūzikas augstskolām.  

4.6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Izpildot savu pienākumu sabiedrības priekšā, JVLMA sniedz informāciju par piedāvātajām studiju 

programmām, paredzētajiem studiju rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem 

pasniegšanas, studiju un vērtēšanas pasākumiem, kā arī studējošajiem pieejamām studiju iespējām. 



Publicētā informācija ir objektīva, tajā iekļauj absolventu viedokli un aprakstu par viņu karjeru pēc 

studiju programmas beigšanas, kā arī esošo studējošo raksturojumu.  

Informācijas avoti: 

JVLMA organizē preses konferences; 

Uzņemšanas noteikumi un prasības ir publiski pieejami, tiek sniegtas ziņas:  

-  laikrakstam Latvijas avīze; 

      - Izglītības un zinātnes ministrijai; 

      - JVLMA mājas lapā; 

      Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā un Studiju 

programmu akreditācijas rezultāti ir publicēti Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājas 

lapā. 

Sakarā ar to, ka studiju programmā iesaistītie mācībspēki (I.Nelsone, I.Grauzdiņa, A.Platpers, 

A.Beitāne) piedalās citu studiju programmu izvērtēšana kā eksperti, mūsu studiju 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. 7 izraksts;  

 



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

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

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

 
Docētāja amats, vārds, 

uzvārds 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A daļa–159 ECTS KP  
I. Profesionālie studiju kursi  - 129  ECTS KP  
1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 30  ECTS KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 
- attīstības; 
- personības ; 
- sociālā; 
- pirmsskolas 
bērnu attīstības 
psiholoģija 

9 30i/ 
1,5 

30E/3 20i/ 
1,5 

30E/3     Docētāja Dace Medne 
Izglītības zinātņu maģistra 
grāds pedagoģijā  

Pedagoģija 6   30i/3 30E/3     Docētāja  R.Kaņepēja 
doktora zinātniskais 
grāds pedagoģijā, LU 
profesore 

Pedagoga ētika 1,5     15i/ 
1,5 

   Lektore I.Vilde Mākslas 
maģistra grāds Mūzikas 
pedagoģijas specialitātē 

Izglītības vadība 1,5       20i/1,5  Docētāja I.Baltābola 
JVLMA ieguvusi mūzikas 
skolotāja kvalifikāciju, 
Sertifikāts Darba 
likumdošanas piemērošana 
izglītības iestādēs 
nodarbinātajiem, Sertifikāts 
Kvalitātes vadība 
pašvaldības un valsts 
iestādēs Sertifikāts 
Kvalitāte kā vadības 
stratēģija, Sertifikāts 
Studentu iegūtās izglītības 
vērtēšanas pamatprincipi, 
metodiskā materiāla 
Studentu iegūtās izglītības 
vērtēšana līdzautore, 
Sertifikāts Profesionālās 
izglītības finansēšanas 
sistēmas reforma u.c. 

Informācijas 
tehnoloģijas 

1,5       20i/1,5  Docētāja, Dr.paed. 
R.Birziņa 
 

Mūzikas 
pedagoģija  

1,5     30i/ 
1,5 

   Lektore I.Vilde Mākslas 
maģistra grāds Mūzikas 
pedagoģijas specialitātē 

Mūzikas 
mācīšanas un 
kora darba 
metodika: 
- Mūzikas  
mācīšanas 
metodika; 
- Skolas kora 
darba metodika; 
- Mūzika 
pirmsskolā; 
- K.Orfa sistēmas 
instrumentārijs 

9 
 

 
 
 
 

20iv/ 
1,5 

 
 
 
 

30iv/ 
1,5 

 
 
 
 

20iv/ 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 

30iv/ 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20iv/ 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15iv/1,5 

   
Lektore  I.Nelsone 
(Maģ. grāds pedagoģijā) 
Doc. L.Lasmane 
(Maģ. grāds pedagoģijā) 
Lektore L.Batņa (prof. 
maģ. grāds mūzikā) 
Asoc.prof. A.Platpers 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

 
 

4,5 
 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 

  



 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

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

 
Docētāja amats, vārds, 

uzvārds 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 99 ECTS KP 
Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 
Diriģēšana un 
partitūras spēle 

16,5 40i/ 
1,5 

40E/3 40E/3 40E/3 40E/3 20E/3   Asoc.prof. A.Platpers 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Asoc. prof.  R.Vanags 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Doc. A.Birziņa 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Emerit. prof. 
J.Lindenbergs 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Emerit. prof. J.Kļaviņš 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

K.Orfa sistēmas 
instrumentārija 
spēle: 

 
4,5 

   

Kokle     15i/ 
1,5 

   Doc. T.Jansone 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Blokflauta      15  
i/ 

1,5 

15  
i/ 

1,5 

 Lektore K.Stumbure 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Sitam-
instrumenti 

     15 15 Docētāja Elīna Lūse 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Ritmika 3 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

      Docētāja L.Jērcuma 

Klavierspēle 12 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3  Prof. N.Vīksne 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Lekt. S.Vanaga 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Doc. V.Vēriņa 
(doktora zinātniskais 
grāds mākslā) 
Asoc.prof. J.Matulis 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Improvizācija 1,5        30i/1,5 Lekt. I.Arne 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Solo dziedāšana 
un vokālā darba 
metodika 

 
10,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
15i 

/ 
1,5 

15i/ 
20i 

/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/1,5 15E/3   Lektors A.Pētersons 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Lektors A.Sauka 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 
Docētāja A.Krēsliņa 

Aranžēšana 1,5       30i/1,5  Lekt. I.Arne 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

  



 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

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

 
Docētāja amats, vārds, 

uzvārds 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 
Skatuves runa 1,5       30i/ 

1,5 
 Docētāja, LKA asoc.prof.

A.Matīsa
Kora mācība/ 
kora darba 
metodika 

1,5 30i/ 
1,5 

       Doc. L.Lasmane (Maģ. 
grāds pedagoģijā) 

Latīņu valoda 1.5  15i/ 
1,5 

      Doc. G.Prānis (prof. maģ. 
grāds mūzikā) 

Mūzikas vēsture 18 30i/ 
1,5 

30E/3 30i/ 
1,5 

30E/3 30i/ 
1,5 

30E/3 30i/ 
1,5 

30E/3 Prof., Dr.art.  L.Fūrmane 
Prof., Dr.phil.  M.Boiko 
Asoc. prof. A.Vecumnieks 
Lekt. B.Kurpniece, 
humanitāro zinātņu maģistra 
grāds mākslā 
Lektore Dr.art. J.Jonāne 

Latviešu mūzikas 
vēsture 

4,5     30i/ 
1,5 

30E/3   Doc.  Dr. art. J.Kudiņš 
Docētājs,  Dr. art. A.Šuriņš 

Solfedžo 9 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

  Asoc.prof.,  Dr.art. 
A.Beitāne 

Harmonija 4,5 30i/ 
1,5 

30E/3       Asoc. prof., Dr.art.  I.Bite 
Lekt. I.Rozenbaha 
humanitāro zinātņu maģistra 
grāds mākslā 
 

Polifonija 3   30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

    Lekt. I.Rozenbaha 
humanitāro zinātņu maģistra 
grāds mākslā 

 Mūzikas forma 4,5     30i/ 
1,5 

30E/3   Prof. ,  Dr.art.  
I.Grauzdiņa 
 

Tradicionālā 
mūzika 

1,5 30i/ 
1,5 

       Asoc.prof.,  Dr.art. 
A.Beitāne  

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

1,5 15i/ 
1,5 

       Docētāja , Dr.philol.. 
S.Ratniece 

Reliģiju vēsture 1,5  15i/ 
1,5 

      Docētājs, Dr.theol. 
L.Taivāns 

Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5  10i/ 
1,5 

      Docētāja I.Devjatņikova 

Literatūras 
vēsture 

4,5   15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    Docētāja Dr.philol.  
S.Ratniece

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

 
4,5 

  10i/ 
1,5 

10i/ 
3 

    Docētājs, Dr.phil  
I.Bērziņš 

Mākslas 
vēsture 

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

  Lektore  R.Umblija 
humanitāro zinātņu maģistra 
grāds mākslā 
 

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



 
  



 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

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

 
Docētāja amats, vārds, uzvārds 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 
B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 
Dejas pamati 4,5      30i/ 

1,5 
30E/3  Doc. J.Martinsone 

Ritmikas 
metodika 

4,5     30i/ 
1,5 

30DE/3   Docētāja  L.Jērcuma 

Pedagoģiskā 
prakse  

4,5       15i/ 
1,5 

30DE/3 Docētāja L.Jērcuma 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss 
Solo dziedāšana 4,5      30i/ 

1,5 
30E/3  Lektors A.Pētersons 

Vokālā metodika 4,5     30i/ 
1,5 

30DE/3   Lektors A.Pētersons 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5       15i/ 
1,5 

30DE/3 Lektors A.Pētersons 

B3 -  Mūzikas skolas  instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai 
“Instrumentālā mūzika” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Instrumenta 
spēle 

4,5      30i/ 
1,5 

30E/3   
Atb. katedras vadītāji: 
Asoc.prof. J.Matulis 
Asoc.prof. L.Zemberga 
Lekt. I.Meija-Bezprozvanova 
Doc. J.Rižovs 
Doc. J.Retenais 
 

Instrumenta 
spēles 
metodika 

4,5     30i/ 
1,5 

30DE/3   

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5       15i/ 
1,5 

30DE/3 

B4 -  Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības 
programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Mūzikas 
teorija 

4,5      30i/ 
1,5 

30E/3  Prof.,  Dr.art.  
I.Grauzdiņa 
 

Solfedžo un 
mūzikas 
literatūras 
mācīšanas 
metodika 

4,5     30i/ 
1,5 

30DE/3   Prof.,  Dr.art.  
I.Grauzdiņa 
 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5       15i/ 
1,5 

30DE/3 Prof.,  Dr.art.  
I.Grauzdiņa 
 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 
Kora 
diriģēšana  

3      20E/3   Asoc.prof. A.Platpers 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 
Asoc.prof.  R.Vanags 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 
Doc. A.Birziņa 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 
Prof. J.Lindenbergs 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 
Prof. J.Kļaviņs 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

Partitūras 
spēle 

1,5 30i/ 
1,5  

       Prof. S.Mence 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

Kora literatūra 
un stilistika 

6  30iv/
1,5 

30i/ 
1,5 

30iv/
1,5 

30i/ 
1,5 

   Docētājs J.Griņevičs 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

Senā baznīcas 
mūzika 

3     30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

  Doc. G.Prānis 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

 
  



 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

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

 
Docētāja amats, vārds, uzvārds 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 ECTS KP 
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei 
padziļinātas  zināšanas un prasmes: 
- * mācīt  kora diriģēšanu;   
- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 
- *  strādāt par kora vokālo pedagogu;; 
- *  veikt kora dziedātāja pienākumus 
Skaidrojums: studiju kursu ar iezīmi *)  var izvēlēties tikai kompleksi;  
vispārējos izvēles kursus drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu 
nodarbību kursus  
C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi   
Kora 
diriģēšanas 
metodika 

4,5     30 
i/1.5 

30 
E/ 3 

  Docētājs J.Baltiņš 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5       30 
i/1,5 

30 
DE/3 

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 
Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

4,5     30 
i/1.5 

30 
E/ 3 

  Prof., Dr.art.  I.Grauzdiņa 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5       30 
i/1,5 

30 
DE/3 

Prof., Dr.art.  I.Grauzdiņa 

Balss 
nostādīšanas 
metodika 
(darbs ar: 
 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 
jauniešu balsīm)  

4,5     30 
i/1,5 

30 
E/ 3 

  Lektors A.Pētersons 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5       30 
i/1,5 

30 
DE/3 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 
Mūsdienu 
mūzikas vokālās 
tehnikas 

4,5     30 
i/1.5 

30 
E/ 3 

  Lektors A.Pētersons

Vokālā prakse 4,5       30 
i/1,5 

30 
DE/3 

C5  - vispārējais izvēles kurss 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3    18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

   Docētāja,  Dr.sc.comp.  
R.Birziņa 

Svešvaloda 3     18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

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

Senās mūzikas 
ansamblis 

3     18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

  Doc. M.Kupčs 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Improvizācija 3       18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

Lekt. I.Arne 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3       18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

Doc.  R.Kronlaks 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 

Orķestra 
diriģēšana 

3    18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

   Asoc.prof. A.Vecumnieks 
(prof. maģ. grāds 
mūzikā) 



  



 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

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

 
Docētāja amats, vārds, uzvārds 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kompozīcija 3      18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

 Prof. S.Mence 
Prof. J.Karlsons 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

Instrumenta spēle 3       18i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

Atbilstošās kampetences 
katedras docētāji 

*) 9 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Prakse –  40,5 KP 
Meiteņu koris un 
kora darba prakse  
piezīme: *) 
kolektīvais 
patstāvīgais 
darbs 
kontaktstundu 
ietvaros) 

 
 

36 

 
 

90i/ 
10,5 

 
 

90i/ 
4,5 

*60 
30 

90i/ 
4,5 

*60 
30 

90i/ 
3 

*60 
30 

90i/ 
3 

*60 
30 

90i/ 
1,5 

*60 
30 

90i/ 
4,5 

*60 
30 

90i/ 
4,5 

Asoc prof. A.Platpers 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

B daļas Kora 
diriģenta studiju 
kurss:  
Jauktais koris 
un 
kora darba 
prakse 
piezīme: *) 
kolektīvais 
patstāvīgais 
darbs 
kontaktstundu 
ietvaros) 

 
36 

 
120i 

/ 
10,5 

 
 

 
120E 

/ 
4,5 

 
60 

* 60 
120i 
/4,5 

 

 
60 

* 60 
120E 

/3 

 
60 

* 60 
120i 

/3 

 
60 

* 60 
120E 
/1,5 

 
60 

* 60 
120i 
/4,5 

 
60 

* 60 
120i 
/4,5 

Lektors M.Klišāns 
(prof. maģ. grāds mūzikā) 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5    25i/ 
1,5 

25i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

  Lektore  I.Nelsone 
Doc. L.Lasmane 
Asoc.prof. A.Platpers 
Lektore L.Batņa 
M.Strazdiņa 

Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 
mācīšanas un 
kora darba 
metodika 

 
3 

      
 

 
30DE/

3 

 Lektore  I.Nelsone 
Doc. L.Lasmane 
Asoc.prof. A.Platpers 
Lektore L.Batņa  

Kolokvijs 
specialitātē, 
mūzikas vēsturē 
un teorijā 

3        15 DE/3 Prof., Dr.art. Fūrmane 
Asoc.prof.,  Dr.art. A.Beitāne 
Prof., Dr.art. I.Grauzdiņa 
Doc. L.Lasmane 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 
stunda Mūzika  

 
4,5 

       
20i/1,5 

 
20DE/3 

Lektore  I.Nelsone 
Doc. L.Lasmane 
Asoc.prof. A.Platpers 
Lektore L.Batņa

Kora diriģēšana  
(koncert-
programmas daļa) 
un  darbs ar skolas 
kori 

 
4,5 

       
40i/ 
1,5 

 
20DE 

/3 

Asoc.prof. A.Platpers 
Asoc.prof.  R.Vanags 
Doc. A.Birziņa 
Emerit.prof. J.Lindenbergs 
Emerit.prof. J.Kļaviņs

B daļas Kora 
diriģenta 
studiju kurss: 
Koncert-
eksāmens kora 
diriģēšanā un 
darbs ar kori 

 
4,5 

      40i/ 
1,5 

40 
DE /3 

Asoc.prof. A.Platpers 
Asoc.prof.  R.Vanags 
Doc. A.Birziņa 
Emerit.prof. J.Lindenbergs 
Emerit.prof. J.Kļaviņs 

Bakalaura 
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 
3 

        
25DE/3 

Prof., Dr.art.  I.Grauzdiņa 
Lektore  I.Nelsone 
Doc. L.Lasmane 
Asoc.prof. A.Platpers 
Lektore L.Batņa

 
 



 

 

 
 

2.  
 

akadēmiskā personāla 
saraksts pa katedrām 

 
(amats, izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, ievēlēts vai uz 
laiku pieņemts darbā, pasniedzamie studiju kursi) 
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