
Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija 

 

 

Studiju  virziena 
Māksla 

pašnovērtējuma 
ziņojums 

 
par 

2011./2012.akadēmisko 
gadu 

 
 
 
 

Apstiprināts Senāta sēdē  
2012.gada 24.oktobrī 

                                                                                                                 protokols Nr.7 

 

 



Satura rādītājs 

 1.dokumentu mape lpp. 
I Studiju virziena Māksla raksturojums ............................................................. 

 
11. 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas 
vai koledžas kopējo stratēģiju    ............................................................................ 

 
11. 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 
Republikas interešu viedokļa   ............................................................................. 

 
12. 

1.3. Studiju virziena attīstības plāns   ......................................................................... 13. 
1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam - 

darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju 
programmu absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti   ................................ 

 
 

16. 
1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze ........................... 17. 
1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts   ............... 19. 
1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums   ....................................................................... 
 

21. 
1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros   ........ 25. 
1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 
kvalifikāciju. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas 
vai koledžas stratēģijai   ........................................................................................ 

 
 
 

26. 
1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot 

tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru 
katrs no akadēmiskā personāla īstenos   ................................................................. 

 
 

27. 
1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī 
dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju 
finansētajos projektos pārskata periodā   ................................................................ 

 
 
 

44. 
1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā   ............. 
 

50. 
1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram katedru, 

profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus 
studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā   ................................ 

 
 

51. 
1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, 

norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
 

89. 
1.15. Informācija par ārējiem sakariem   ......................................................................... 89. 

1.15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām   ............................. 89. 
1.15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas   ................................................ 
 

90. 
1.15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti   ............................................................... 
 

90. 
1.15.4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti   ....................................................... 
 

 
91. 

II Studiju programmu raksturojums 92. 
2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Instrumentālā 
mūzika“ kods 42212  raksturojums   ............................................................ 

 
 

93. 
2.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 93. 
2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 94. 

   



2.1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 
apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ............................................................................................................ 

 
 
 

97. 
2.1.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ........................................... 125. 
2.1.5. Studiju programmas organizācija   ........................................................................ 152. 
2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................. 154. 
2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana)   .......................................................................... 
 

154. 
2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ............................... 
 

174. 
2.1.9. Studiju programmas izmaksas   .............................................................................. 175. 

2.1.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ................................................ 

 
 

178. 
2.1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ......................................................................................................... 

 
 
 

180. 
2.1.12. Informācija par studējošajiem:   .............................................................................. 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

183. 

2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 183. 
2.1.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ........................................................ 184. 
2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   .............................................. 

 
184. 

2.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Diriģēšana“ kods 
42212  raksturojums   ..................................................................................... 

 
 

185. 
2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ........................................... 185. 
2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................... 186. 
2.2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ............................................................................................................. 

 
 
 

188. 
2.2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ............................................. 194. 
2.2.5. Studiju programmas organizācija   .......................................................................... 204. 
2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................... 206. 
2.2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana)   ........................................................................... 
 

206. 
2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ................................ 
 

215. 
2.2.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................... 216. 

2.2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ................................................. 

 
 

219. 
2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ..........................................................................................................

 
 
 

221. 
   



2.2.12. Informācija par studējošajiem:   .............................................................................. 
- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

221. 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze   ............................................................................ 222. 
2.2.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ........................................................ 222. 
2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   .............................................. 

 
223. 

2.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Vokālā mūzika“ 
kods 42212  raksturojums   ............................................................................ 

 
 

224. 
2.3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   .......................................... 224. 
2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   .................................................. 225. 
2.3.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ............................................................................................................ 

 
 
 

227. 
2.3.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ............................................ 233. 
2.3.5. Studiju programmas organizācija   ......................................................................... 246. 
2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   ................................................................... 249. 
2.3.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana)   .......................................................................... 
 

249. 
2.3.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ............................... 
 

256. 
2.3.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................. 257. 

2.3.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ................................................ 

 
 

260. 
2.3.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ......................................................................................................... 

 
 
 

263. 
2.3.12. Informācija par studējošajiem:   .............................................................................. 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

263. 

2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze   ............................................................................ 263. 
2.3.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ........................................................ 264. 
2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   .............................................. 

 
264. 

2.4. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Kompozīcija“ kods 
42212  raksturojums   ..................................................................................... 

 
 

265. 
2.4.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   .......................................... 265. 
2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   .................................................. 266. 
2.4.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ............................................................................................................ 

 
 
 

268. 
2.4.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ............................................ 270. 
2.4.5. Studiju programmas organizācija   ......................................................................... 274. 
2.4.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   ................................................................... 276. 



2.4.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 
tālmācības metožu izmantošana)   ........................................................................... 

 
277. 

2.4.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ................................ 

 
284. 

2.4.9. Studiju programmas izmaksas   .............................................................................. 285. 
2.4.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ................................................ 

 
 

288. 
2.4.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ......................................................................................................... 

 
 
 

289. 
2.4.12. Informācija par studējošajiem:   .............................................................................. 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

294. 

2.4.13. Studējošo aptaujas un to analīze   ............................................................................ 294. 
2.4.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ........................................................ 295. 
2.4.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   .............................................. 

 
295. 

2.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mūzikas vēsture un 
teorija“ kods 42212  raksturojums   .................................................................... 

 
 

296. 
2.5.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   .......................................... 296. 
2.5.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   .................................................. 297. 
2.5.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ............................................................................................................. 

 
 
 

299. 
2.5.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ............................................. 304. 
2.5.5. Studiju programmas organizācija   .......................................................................... 313. 
2.5.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................... 315. 
2.5.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana)   ........................................................................... 
 

316. 
2.5.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ................................ 
 

324. 
2.5.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................... 325. 

2.5.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ................................................. 

 
 

328. 
2.5.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ........................................................................................................ 

 
 
 

330. 
2.5.12. Informācija par studējošajiem:   ............................................................................ 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

331. 

2.5.13. Studējošo aptaujas un to analīze   .......................................................................... 331. 
2.5.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ...................................................... 331. 
2.5.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
332. 



2.dokumentu mape 
2.6. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Horeogrāfija“  
kods 42212  raksturojums   ................................................................................ 

 
 

333. 
2.6.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 333. 
2.6.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 334. 
2.6.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   .......................................................................................................... 

 
 
 

336. 
2.6.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   .......................................... 338. 
2.6.5. Studiju programmas organizācija   ........................................................................ 343. 
2.6.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................. 346. 
2.6.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)   ............................................................ 
 

346. 
2.6.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   .............................. 
 

352. 
2.6.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................. 353. 

2.6.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ............................................... 

 
 

356. 
2.6.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ....................................................................................................... 

 
 
 

358. 
2.6.12. Informācija par studējošajiem:   ............................................................................ 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

360. 

2.6.13. Studējošo aptaujas un to analīze   ......................................................................... 360. 
2.6.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ..................................................... 360. 
2.6.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
361. 

2.7. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mūzika un skatuves 
māksla“ kods 42212  apakšprogrammas Skaņu režija raksturojums   ........... 

 
 

362. 
2.7.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 362. 
2.7.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 363. 
2.7.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ........................................................................................................... 

 
 
 

366. 
2.7.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   .......................................... 368. 
2.7.5. Studiju programmas organizācija   ....................................................................... 373. 
2.7.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   ................................................................. 376. 
2.7.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)   ............................................................ 
 

376. 
2.7.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   .............................. 
 

383. 
2.7.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................. 384. 

2.7.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   .............................................. 

 
387. 



2.7.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ....................................................................................................... 

 
 
 

393. 
2.7.12. Informācija par studējošajiem:   ............................................................................ 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

396. 

2.7.13. Studējošo aptaujas un to analīze    ......................................................................... 396. 
2.7.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ...................................................... 396. 
2.7.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
396. 

2.8. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Mūzika“ kods 47212  
raksturojums   ...................................................................................................... 

 
 

397. 
2.8.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 398. 
2.8.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 398. 
2.8.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ........................................................................................................... 

 
 
 

399. 
2.8.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   .......................................... 447. 
2.8.5. Studiju programmas organizācija   ....................................................................... 460. 
2.8.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   ................................................................. 462. 
2.8.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)   ............................................................ 
 

463. 
2.8.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   .............................. 
 

493. 
2.8.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................ 495. 

2.8.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   .............................................. 

 
 

498. 
2.8.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ...................................................................................................... 

 
 
 

499. 
2.8.12. Informācija par studējošajiem:   ........................................................................... 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

500. 

2.8.13. Studējošo aptaujas un to analīze   .......................................................................... 500. 
2.8.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ...................................................... 500. 
2.8.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
502. 

2.9. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Horeogrāfija“ kods 
47212  raksturojums   ......................................................................................... 

 
 

503. 
2.9.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 503. 
2.9.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 503. 

   



2.9.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 
apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ........................................................................................................... 

 
 
 

504. 
2.9.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ........................................... 506. 
2.9.5. Studiju programmas organizācija   ........................................................................ 508. 
2.9.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................. 510. 
2.9.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)   ........................................................... 
 

510. 
2.9.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   .............................. 
 

516. 
2.9.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................ 517. 

2.9.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ............................................... 

 
 

520. 
2.9.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ....................................................................................................... 

 
 
 

521. 
2.9.12. Informācija par studējošajiem:   ............................................................................ 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

522. 

2.9.13. Studējošo aptaujas un to analīze   ......................................................................... 522. 
2.9.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ..................................................... 522. 
2.9.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
522. 

2.10. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā maģistra 
augstākās izglītības studiju programmas „Mūzika“ kods 45212  
raksturojums   ...................................................................................................... 

 
 

523. 
2.10.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 523. 
2.10.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 523. 
2.10.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)    ......................................................................................................... 

 
 
 

524. 
2.10.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   .......................................... 529. 
2.10.5. Studiju programmas organizācija   ....................................................................... 536. 
2.10.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................    539. 
2.10.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)   ........................................................... 
 

539. 
2.10.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ............................. 
 

547. 
2.10.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................ 548. 

2.10.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   ............................................... 

 
 

551. 
2.10.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ....................................................................................................... 

 
 
 

552. 
   



2.10.12. Informācija par studējošajiem:   ............................................................................ 
- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

552. 

2.10.13. Studējošo aptaujas un to analīze   .......................................................................... 553. 
2.10.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ...................................................... 553. 
2.10.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
553. 

2.11. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā doktora augstākās 
izglītības studiju programmas „Muzikoloģija“ kods 515212  raksturojums 

 
554. 

2.11.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi   ......................................... 554. 
2.11.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti   ................................................. 554. 
2.11.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 
plānojums)   ........................................................................................................... 

 
 
 

555. 
2.11.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti   ........................................... 557. 
2.11.5. Studiju programmas organizācija   ........................................................................ 560. 
2.11.6. Prasības, uzsākot studiju programmu   .................................................................. 562. 
2.11.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana)   ............................................................ 
 

562. 
2.11.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)   ............................. 
 

571. 
2.11.9. Studiju programmas izmaksas   ............................................................................. 572. 

2.11.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā   .............................................. 

 
 

575. 
2.11.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un 
vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 
programmām   ....................................................................................................... 

 
 
 

575. 
2.11.12. Informācija par studējošajiem:   ............................................................................ 

- studējošo skaits 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
- absolventu (ja tādi ir) skaits 

575. 

2.11.13. Studējošo aptaujas un to analīze   .......................................................................... 576. 
2.11.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze   ...................................................... 576. 
2.11.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā   ............................................ 

 
576. 

III Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem   ................................. 577. 

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā 
Latvijas uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā   ................ 

 
577. 

3.1.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām   ...................................................... 

 
577. 

3.1.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējēm vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā   ........................ 

 
579. 

IV Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi (3.dokumentu mape)  
4.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 
(skatīt pielikumu mapē Nr. 3.mapē    ) 

 
580. 

 



 

4.mapē 

4.2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 1116. 
 

4.3. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs 
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības 
ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (finansiālais 
pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu) ......................... 

 
 
 

1246. 
4.4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli (rezultātu kopsavilkumus 

skatīt Studiju programmu direkcijā)   
 

4.5. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, 
kā arī prakses nolikumi 

 
1247. 

4.6. Citi dokumenti pēc augstskolas ieskatiem:   .......................................................... 
2012.gada 24.oktobra Senāta sēdes lēmuma Par 2011./2012.akadēmiskā gada 
studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu 
apstiprināšanu izraksts 

 
 

1253. 

 

 

 



11 
 

 

I. Studiju virziena Māksla raksturojums 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to sasistība ar Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) kopējo stratēģiju. 

Studiju virziena attīstības stratēģija ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
(turpmāk JVLMA) Attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Attīstības stratēģija ir izstrādāta ar mērķi 
definēt JVLMA attīstības perspektīvas, mērķus un rīcības virzienus laika posmam 2008.-
2015.gadam, lai nodrošinātu JVLMA misijas izpildi. 

JVLMA perspektīvās attīstības misija ir spēja efektīvi darboties:  
* studijās; 
* mākslinieciski radošajos projektos; 
* zinātnē; 
* sabiedrības interesēs; 
nodrošinot: 
* konkurētspēju  – profesionālo kompetenci; 
* kvalitāti – kā konkurētspējas pamatu; 
* pieejamību – uzņemšanas prasību satura atbilstības, sazobes un pēctecības ievērošana;  
reflektantu un studējošo informētība, tālākizglītība; 
* mobilitāti – sadarbība ar ārvalstu augstskolām, studiju rezultātu salīdzināmība (kredītpunktu 
pārnese), iegūto diplomu un kvalifikāciju atzīšana, nodarbinātības iespējas.  

Stratēģijā plānotie pasākumi sekmē 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.  
           Lai nodrošinātu studiju virziena Māksla vienpadsmit studiju  programmu kvalitatīvu 
īstenošanu, JVLMA izstrādāja un 31.08.2011. Senāts apstiprināja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijasStudiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju.  
         Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija ir izstrādāta atbilstoši 
Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā noteiktajiem standartiem. 
Kvalitātes standarti ir definēti dokumentā Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā.  

Studiju 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 standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  

      Studiju virziena mērķi ir izglītot  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus un mūzikas nozares 
pētniekus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu daudzveidīgajās studiju programmās, lai 
jaunie speciālisti būtu kompetenti, pieprasīti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū, 
būtu motivēti nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmetīgās 
mākslinieciskās jaunrades attīstību. Kvalitatīvas, ilgtspējīgas un uz daudzveidīgu starptautisku 
sadarbību vērstas darbības rezultātā, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM),  JVLMA 
mērķtiecīgi veidojas par nozīmīgu mūzikas augstskolu Eiropā, kas nodrošina studējošo un 
mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā 
darbībā. 
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1.2. Studiju virziena un programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas 
interešu viedokļa. 

        JVLMA ir Latvijas valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kuras 
uzdevums īstenot profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra un doktora 
studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, nodarboties ar pētniecību un māksliniecisko 
jaunradi, lai izglītotu un sagatavotu profesionālos mūziķus, horeogrāfus, nozares pedagogus un 
mākslas zinātniekus.  

JVLMA vienīgā mūzikas augstskola Latvijā, kas kvalitatīvi īsteno studiju virziena 
Māksla Eiropas ietvarstruktūras triju līmeņu vienpadsmit studiju programmas, nodrošinot 
profesionālu speciālistu sagatavošanu Latvijas kultūras un kultūrizglītības institūcijām (par 
programmu īstenošanas kvalitāti liecina starptautisko ekspertu vērtējums, ārvalstu augstskolu 
profesūras – kvalifikācijas pārbaudījumu priekšsēdētāju viedoklis par JVLMA beidzēju 
sasniegumiem, darba devēju atzinumi).  

JVLMA sekmīga darbība ir priekšnoteikums Latvijas profesionālās mūzikas, dejas un 
horeogrāfijas pastāvēšanai un izaugsmei, kā arī kultūras sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. 

Mūzikas akadēmijas absolventi un arī studenti jau studiju laikā strādā profesionālajos 
kolektīvos - Latvijas Nacionālajā operā, par kora māksliniekiem, solistiem, orķestra 
mūziķiem, diriģentiem, baleta trupas māksliniekiem, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā 
orķestrī, Liepājas simfoniskajā orķestrī, kamerorķestrī Sinfonietta Rīga, Rīgas pūtēju orķestrī, 
Latvijas Radio korī, Valsts Akadēmiskajā korī Latvija, Latvijas Radio un televīzijā, mūzikas 
un horeogrāfijas izglītības iestādēs, mākslinieciskās pašdarbības (amatieru) kolektīvos.  
JVLMA absolventi - Latvijas mūziķi, baletdejotāji, horeogrāfi un pedagogi ir sasnieguši 
izcilu māksliniecisko līmeni, viņu mākslinieciskais devums ir atzīts gan Latvijā, gan pasaulē. 

JVLMA studentiem, kuri apgūst mūziķa vai horeogrāfa profesionālās zināšanas un 
prasmes,  studiju programmu ierobežotās izvēles daļā ir dotas iespējas apgūt pedagoģiskos 
studiju kursus, kas dod tiesības strādāt par pedagogiem profesionālās ievirzes (mūzikas vai 
dejas izglītības programmas) vai profesionālajās mūzikas un horeogrāfijas vidusskolās. Šāda 
pieeja nodrošina Latvijas kultūrizglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atjaunotni, triju 
izglītības pakāpju (mūzikas /dejas skolas – mūzikas/horeogrāfijas vidusskolas – Mūzikas 
augstskola (JVLMA) izglītības programmu satura pēctecību, apdāvinātāko un spējīgāko  
mūziķu/dejas speciālistu  atlasi studijām augstskolā, pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses 
mērķtiecīgu organizāciju, inovatīvo metožu ieviešanu izglītības procesā  (JVLMA 
sistemātiski organizē ārvalstu augstskolu profesoru meistarklases, kurās profesionālās 
meistarības pilnveides nolūkā piedalās visu kultūrizglītības iestāžu pedagogi).   
          Lai sekmētu politikas pamatnostādnēs “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-
2015.gadam “” Nacionāla Valsts”” formulēto stratēģisko mērķu īstenošanu, veidotu labvēlīgu 
vidi radošās daudzveidības attīstībai,  nodrošinātu Latvijas darba tirgus pieprasījumu ar senās 
mūzikas, džeza mūzikas un skaņu režijas augstākās profesionālās kvalifikācijas speciālistiem, 
JVLMA jau kopš 2008. gada uz profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā 
mūzika  un Vokālā mūzika  bāzes piedāvā senās mūzikas un džeza mūzikas specializācijas 
apguvi, bet kopš 2011.gada – skaņu režijas  programmas apguvi.  

JVLMA darbība galvenokārt ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij 
nepieciešamo profesionālo mūziķu, horeogrāfu, pedagogu, zinātnieku un kultūras darbinieku 
sagatavošanu, kā arī jau nodarbināto personu pieprasījumu, lai viņi iegūtu augstāko izglītību 
vai pilnveidotu savu profesionālo meistarību.  
         Analizējot Kultūras ministrijas un darba devēju atzinumus par JVLMA studiju virziena 
Māksla studiju programmu īstenošanas lietderību, kā arī programmu attīstības  
nepieciešamību, jāsecina, ka JVLMA darbība noris ciešā sadarbībā ar augstskolas dibinātāju, 
ar darba devējiem un absolventiem, respektējot sabiedrības intereses.  
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1.3. Studiju virziena attīstības plāns. 

JVLMA ir mūsdienīgs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saistībā ar 
mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas zinātnēs, sniedz dažāda veida un līmeņa 
augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūras tradīciju, mūzikas un horeogrāfijas 
izglītības, profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  
 Plānojot savu attīstību ilgtermiņā, JVLMA ir ņēmusi vērā un balstījusies uz ES un Latvijas 
attīstības plāniem un plānošanas dokumentiem. 

JVLMA augstākā izglītība, mākslinieciski radošā darbība un pētniecība ir starptautiski 
atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.  
 JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā. Pieaug profesionālā bakalaura, 
profesionālā un akadēmiskā maģistra, kā arī doktora, tai skaitā profesionālā doktora studiju 
programmu piedāvājums, tiek attīstītas tālākizglītības, mūžizglītības un interešu izglītības 
programmas.  

JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vadības 
principi.  

Īstenojot profesionālas bakalaura, akadēmiskas un profesionālas maģistra un doktora 
studiju programmas, kā arī nodarbojoties ar māksliniecisko jaunradi un pētniecību, JVLMA 
darbības pamatprincipus nosaka: 
- tradīcijas; 
- akadēmiskajā vidē un mijiedarbībā ar sociālajiem partneriem noteiktās tendences; 
- spēja uztvert laikmeta tendences un fleksibli atsaukties uz piedāvātajiem izaicinājumiem; 
- Latvijas valstiskās attīstības intereses, kuras tiek izteiktas valsts pasūtījuma veidā; 
- brīvās konkurences izglītības tirgus, kuru veido maksātspējīgais pieprasījums; 
- JVLMA spēja un ieinteresētība sniegt kvalitatīvu pakalpojumu izglītības un inovāciju jomās; 
- akadēmiskā darba kvalitāte ir studiju, mākslinieciskās jaunrades un  zinātnes vienotībā.  

JVLMA pārvaldes darba un vadības pamatu veido koleģialitātes princips stratēģisku 
lēmumu pieņemšanā un individuālas atbildības princips par darbību. Visu līmeņu lēmumu 
pieņemšanā JVLMA iesaista sabiedrības pārstāvjus un sociālos partnerus.  
 JVLMA studiju virziena Māksla attīstības  virzieni: 
 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 
sagatavošanas pilnveide; 
 starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana; 
 finansējuma un infrastruktūras nodrošinājums. 
Studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība  
-  pilnveidot esošās studiju programmas atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011.grozījumiem, 
aktualizēt studiju saturu un pilnveidot pasniegšanas metodes, izmantojot inovatīvās 
tehnoloģijas:  
- sekmēt mākslinieciskās daudzveidības attīstību atskaņotājmākslā, piedāvājot izvēles studiju 
kursus džeza un senās mūzikas apguvei; 
- turpināt  pilnveidot studiju programmas Skaņu režija studiju kursu saturu atbilstoši profesijas 
standarta Skaņu režisors prasībām; 
- aktualizēt  otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu saturu 
atbilstoši profesiju  Instrumentu mūziķis,  Vokālists,  Komponists, Muzikologs,  Horeogrāfs 
standartu prasībām; 
- nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību, pilnveidot 
pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses īstenošanu;  
- bagātinot Latvijas reģionu kultūras dzīvi, īstenot simfoniskā orķestra,  baroka orķestra,  kora 
un operstudijas māksliniecisko praksi Latvijas reģionos; 
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- pilnveidojot akadēmiskās doktora augstākās izglītības programmas Muzikoloģija īstenošanas 
satura kvalitāti, nodrošināt profesionālās un akadēmiskā maģistra Mūzika un doktora studiju 
programmas Muzikoloģija satura pēctecību, aktualizējot studiju kursu saturu trijās 
specializācijas - vēsturiskā muzikoloģija, sistēmatiskā muzikoloģija, etnomuzikoloģija, 
sagatavot mūzikas nozares augsta līmeņa pētniekus; 
- nodrošinot profesionālo vidi zinātniski pētnieciskā darba veikšanai studējošajiem, sekmējot 
jauno zinātnieku, tai skaitā studentu, maģistrantu un doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas 
kultūras mantojuma apzināšanā un pētniecībā, Zinātniskās pētniecības centram pilnveidot 
sadarbību ar katedrām, tādejādi nodrošinot  saikni starp JVLMA īstenotajām studiju 
programmām un zinātnisko darbību mūzikas un horeogrāfijas jomā; 
- dažādojot studiju satura apguves metodes, nodrošināt mācību līdzekļu pieejamību, ieviest 
studiju kursu apguves procesā e-studijas un plašāk izmantot citas elektroniskās tehnoloģijas. 
Iekšējās kvalitātes vadības pilnveide 
- izstrādāt JVLMA kvalitātes politiku un iesniegt Senātam apstiprināšanai; 
- izstrādāt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas stratēģiju,  
- nodrošināt iekšējās kvalitātes sistēmas izveidi un ieviešanu, veicinot labvēlīgus apstākļus 
studiju, pētniecības un radošās darbības  līdzsvarotai attīstībai. JVLMA kvalitātes vadību 
īstenot, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz personāla interešu izzināšanu 
un ievērošanu, partnerattiecībām ar studējošajiem, izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, 
personāla izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos; 
- nodrošinot atklātu un ticamu  studiju programmu pašnovērtēšanu par katru akadēmisko gadu, 
plašāk iesaistīt studējošos, absolventus un darba devēju pārstāvjus; 
- izstrādāt JVLMA kvalitātes rokasgrāmatu; 
- izveidot un apstiprināt iekšējās kvalitātes audita grupu; 
- izstrādāt iekšējās kvalitātes vadības audita pasākumu plānu katram akadēmiskajam gadam. 
Akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide  

JVLMA izmanto visas iespējas augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei 
starptautiski atpazīstamu speciālistu piesaistei galvenajos darbības virzienos. Īsā laikā, 
izmantojot dažādu finansējuma avotu piesaisti, tostarp arī ES fondu līdzekļus, un rosinot īpašas 
valsts atbalsta shēmas izveidi, tiek radītas programmas, lai veicinātu kvalificēta akadēmiskā 
personāla reemigrāciju no ārzemēm  un neakadēmiskām darbības jomām Latvijā, kā arī 
piesaistītu augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu.  

Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirzāmi vienoti, īpašas pieejas  kritēriji, no kuriem 
nozīmīgākie ir starptautiskie panākumi mūzikas vai horeogrāfijas profesionālajā 
mākslinieciskajā darbībā, bet mākslas zinātņu nozares apakšnozarē Muzikoloģija panākumi 
zinātniskajā un pedagoģiskajā darbībā, kā arī atbilstošā virziena saskaņotība ar JVLMA misiju. 
Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši profesoru un asociēto profesoru) 
ievēlēšanā kontrolē JVLMA pieaicināti neitrāli eksperti. Lai nezaudētu, kā arī tālākattīstītu 
iegūto profesionālās kvalifikācijas līmeni, JVLMA rektoram, prorektoriem un citu 
struktūrvienību vadītājiem līdztekus vadošā amata pienākumu izpildei nepieciešams arī radošais  
un pedagoģiskais darbs. 

Optimālā JVLMA personāla struktūra izriet no JVLMA darbības uzdevumiem un var būt 
atšķirīga pa specializācijām. Kopumā JVLMA misiju nodrošinošajā akadēmiskajā personālā 
2015. gadā jābūt: vismaz 50% profesoru un asociēto profesoru, 30% docentu, ne vairāk kā 20% 
lektoru  un asistentu. 
Uzdevumi, kas tieši saistīti ar  akadēmiskā personāla konkurētspēju: 
- izveidot reāli funkcionējošu akadēmiskā personāla aprites un akadēmiskā personāla atjaunošanas 
un profesionālās pilnveides sistēmu, kas veicina kvalificētāko mācībspēku piesaisti, stimulējot 
gados jaunu speciālistu ievēlēšanu akadēmiskajos amatos, turpināt veikt akadēmiskā personāla 
darba pašnovērtēšanu, būtisku nozīmi piešķirot studējošo aptaujas rezultātiem;  
- palielināt maģistrantu un doktorantu asistenta prakses nozīmi, iesaistīt maģistrantus un 
doktorantus akadēmiskajā darbā, motivējot jaunos speciālistus turpmākai akadēmiskai darbībai; 
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- nodrošināt akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi vismaz 160 akadēmisko stundu apjomā 
vienā ievēlēšanas periodā, ietverot profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko 
mobilitāti, piedalīšanos konferencēs, semināros, meistarklasēs. 
Valsts kultūras attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu 
sagatavošanas pilnveide 
- turpināt sadarbību ar kultūrizglītības iestādēm, lai sekmētu: 
* studējošo piesaisti, nodrošinot uzņemšanas konkurssituāciju,  
* pedagoģiski metodiskās domas attīstību, 
* satura apguves pēctecību, 
* kultūrvides attīstību reģionos;  
- pilnveidot sadarbību ar kultūras institūcijām, profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un 
absolventiem, lai šīs sadarbības rezultātā JVLMA piedāvātā izglītība būtu kvalitatīva, 
ilgtspējīga, mūsdienīga un atbilstu darba tirgus prasībām; 
- turpināt palielināt valsts budžeta vietu skaitu  specialistu sagatavošanai skaņu režijā, 
etnomuzikoloģijā, džeza un senās mūzikas specializācijās. 
Starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana 
- apmaiņas programmu ietvaros turpināt nodrošināt studiju, prakses un pētniecības darba 
iespējas ārvalstu augstskolās (vidēji 30 līdz 35 studējošie akadēmiskajā gadā); 
- sekmēt JVLMA mācībspēku profesionālās meistarības pilnveidi  ārvalstu augstskolās (vidēji 
15 līdz 20 docētāji akadēmiskajā gadā); 
- sekmēt ārvalstu augstskolu mācībspēku piesaisti darbam JVLMA (vidēji 29 docētāji 
akadēmiskajā gadā); 
- sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstīm (vidēji 15 līdz 20 studējošie akadēmiskajā gadā).  
Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
1) materiālās bāzes pilnveide kvalitatīvai studiju programmu  apguvei un profesijas ieguvei: 
- nodrošināt telpu aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju;  
- nodrošināt studējošos ar mācību un patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamo telpu pieejamību, 
izbūvējot un aprīkojot JVLMA bēniņus (iegūstot 24 mācību telpas); 
- nodrošināt visas auditorijas ar video/audio aprīkojumu, kurās plānotas grupu un lekciju 
nodarbības; 
- attīstīt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību un metodisko materiālu izstrādē, kā arī 
turpināt docētāju apmācību datortehnikas lietošanā un apmācību moderno informācijas tehnoloģiju 
izmantošanai konkrētā studiju kursa apguvei,  
- nodrošināt studējošos un mācībspēkus ar IT pieejamības iespējām tā, lai uz 100 studējošajiem 
būtu vismaz 12 datori;  
- modernizēt bibliotēkas aprīkojumu, paplašināt fondus ar nozares izziņas literatūru un 
materiāliem; 
- nodrošināt studiju procesu ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem; 
2) daudzveidīgu finanšu avotu piesaistes un izmantošanas uzlabošana:  
- nodrošināt valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem taupīgu un racionālu 
izmantošanu;  
-  paplašināt finansējuma piesaistīšanu no starptautiskajiem avotiem; 
- nodrošināt finansējuma piesaisti zinātniskajiem projektiem; 
- palielināt pašu ieņēmumus no saimnieciskās darbības, nodrošinot profilam atbilstošu 
saimnieciskās darbības mērķtiecīgumu un atklātumu.   
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1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un 
izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu 
absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti 

        Atbilstoši Augstskolu likuma 01.08.2011. grozījumiem,  kas saistās ar 5.panta Augstskolu 
uzdevumi  kompetences paplašināšanu augstskolām, JVLMA uzsāka vākt un analizēt informāciju 
par absolventu nodarbinātību. Tika izstrādāti sadarbības līgumi starp JVLMA un absolventiem, 
iekārtots absolventu nodarbinātības reģistrs.  
    2011./2012.akadēmiskā gada studiju virziena Māksla  JVLMA vienpadsmit studiju 
programmas par valsts budžeta līdzekļiem pabeidza 107 studējošie.   

Ņemot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbinātību, ir iegūti šādi 
dati: 

Absolventi strādā mūziķa specialitātēs – 24,3 % 
Strādā pedagoģisko darbu atbilstoši mūziķa specialitātei – 39,2 % 
Cita darba vieta kultūras un izglītības institūcijās vai pašnodarbinātās personas – 9,4 % 

(komponisti, vadošo iestāžu ierēdņi, pedagoģiskās privātprakses) 
Strādā ārvalstīs iegūtajā specialitātē – 0,9 % 
Turpina studēt nākošajā līmenī vai tā paša līmeņa otras kvalifikācijas ieguvei – 26,2 % 
Bezdarbnieki – 0 %  
Lai saņemtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti, studiju 

virziena Māksla īstenošanas novērtēšanas procesā  2011.gada oktobrī – novembrī, nemot vērā 
starptautisko ekspertu prasības, JVLMA organizēja tikšanos ar darba devējiem un Kultūras 
ministriju. Darba devējus pārstāvēja Latvijas Nacionālās operas, Latvijas Nacionālās simfoniskā 
orķēstra, Klavieru skolotāju asociācijas un Mūzikas izglītības iestāžu direktoru asociācijas pārstāvji. 

Raksturojot mūsu absolventu zināšanas, prasmes un atbildību, absolventu iegūtās kompetences  
konkrētajā specialitātē tika atzīmēts mūziķu un dejotāju augsts profesionalisms, vēlme savā darbībā 
būt inovatīviem, papildināt savu profesionālo meistarību,  aktīvi iekļaujas radošajos projektos. 

Vienlaikus tika atzīmētas ierobežotas komunikāciju spējas svešvalodās. Svešvalodu studiju 
kursu apguve tika izvērtēta rektorātā, kurā piedalījās arī Vispārējo studiju kursu katedras vadītāja. 
Tika pieņemts svešvalodu apguves pasākumu plāns. 
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1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
Veicot SVID analīzi tika izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas. 
 
1.5.1.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vieta Latvijas augstākajā izglītībā un zinātnē: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 
Stiprās puses 
JVLMA vārds lielā daļā Latvijas sabiedrības 
tiek asociēts ar kvalitatīvu izglītību, 
nozīmīgu mākslinieciski radošu darbību un 
nopietnu pētniecību.  
JVLMA sniedz Latvijā visplašāko 
piedāvājumu mūzikas, horeogrāfijas un 
mūzikas pedagoģijas studiju un pētniecības 
jomu daudzveidības ziņā. 
Studijas JVLMA ir saistītas ar mūziķu un 
horeogrāfu izglītošanu, kā arī ar  
pētniecisko darbību. 
JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūziķi, 
horeogrāfi, mūzikas zinātnieki. 
 
 

Iespējas 
JVLMA savā darbībā ir autonoma, ir tiesīga 
patstāvīgi izlemt daudzus savas attīstības 
jautājumus. 
JVLMA ir tiesīga rīkoties ar īpašumiem 
Satversmes noteikto uzdevumu izpildes labā.  
JVLMA var izmantot dažādas sadarbības 
formas ar sociālajiem partneriem un saviem 
absolventiem, kuri pārstāv sociālo partneru 
intereses, nodrošinot resursus attīstībai, 
pieprasījumu pēc speciālistiem un lietišķiem 
pētījumiem. 
JVLMA mācībspēki un pētnieki sadarbojas un 
nereti sniedz lielu ieguldījumu citu kultūras 
institūciju darbā Latvijā un ārvalstīs.  
JVLMA personāls piedalās daudzu valsts un 
pašvaldību institūciju darbā. 
JVLMA var sniegt mūzikas, horeogrāfijas un 
mūzikas pedagoģijas izglītību par valsts 
budžeta līdzekļiem lielam studentu skaitam,  
nodrošinot studiju iespējas personām arī par 
studiju maksu. 

Vājās puses 
Valsts finansējums, kuru JVLMA gūst savas 
darbības nodrošinājumam (rēķinot uz vienu 
studējošo), ir nepietiekošs.  
Materiāli tehniskā bāze ir nepietiekoša, 
bieži vien aprīkojums ir nepiemērots un 
neatbilst studiju programmu kvalitatīvai 
apguvei.  
JVLMA akadēmiskā personāla zemais 
atalgojums nestimulē radošu vidi, 
akadēmiskā personāla atjaunošanās ir lēna. 
JVLMA akadēmiskā un pārvaldes darba 
kvalitātes vadības sistēma tikai daļēji 
nodrošina funkciju pietiekami efektīvu 
izpildi.  

Draudi 
Nepietiekama visu veidu resursu ieguldījuma 
rezultātā samazināsies, tālāk novecos JVLMA 
akadēmiskais un pētniecības potenciāls, kas 
izraisīs arī studiju kvalitātes pazemināšanos.  
Akadēmiskās vides un darba zemās samaksas 
dēļ JVLMA zaudēs personālu, vispirms jau tos 
personāla pārstāvjus, kuri var pretendēt uz 
labāku nodrošinājumu uzņēmējdarbības vidē 
vai starptautiskajā akadēmiskajā apritē.  
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1.5.2.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Eiropas vienotā izglītības, pētniecības un darba 
telpā: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas
Stiprās puses 
JVLMA ir partneri un sadarbības līgumi 
visā pasaulē. 
JVLMA pasaulē  ir pazīstama ar tās 
personāla  augstu māksliniecisko, radošo, 
akadēmisko un zinātniski pētniecisko 
līmeni.   
JVLMA potenciālu kopējā Eiropas izglītības 
telpā apliecina JVLMA docētāju un 
studējošo sasniegumi starptautiskajos 
projektos, pieprasījums Eiropas valstu darba 
tirgū.  
JVLMA trīspakāpju akadēmiskās izglītības 
sistēma (bakalaurs, maģistrs, doktors) ir 
salīdzināma ar ES valstu izglītības 
sistēmām. Tiek izmantotas kredītpunktu 
pārneses iespējas, vienotais diploma 
pielikums. 
Piešķirtie grādi un kvalifikācijas tiek atzītas 
ES valstīs.  

Iespējas 
Iekļaušanās Eiropas vienotajā izglītības un 
pētniecības telpā sekmē visa veida resursu, tai 
skaitā arī pētnieku un studentu, piesaisti no ES 
un  visas pasaules. Sakarā ar vecuma 
ierobežojuma atcelšanu ir labvēlīgi apstākļi 
latviski runājošo pensionēto akadēmisko spēku 
reemigrācijai. 
Iepriekšējos gados izveidojušies JVLMA 
mācībspēku starptautiskie sakari ir pamats 
tālākai sadarbībai un to sekmējošu finanšu 
resursu piesaistei. 
 
Laikā, kad ES kopējās izglītības telpā vērojams 
pieaugošs finansējuma deficīts, JVLMA 
unikālā pieredze, darbojoties daļēji valsts, 
daļēji izglītības tirgus pieprasījuma regulētas 
augstskolas statusā, var sekmēt papildu resursu 
piesaisti. 

Vājās puses 
JVLMA studijas un pētniecības darbs ir 
orientēts pārsvarā uz Latvijas tirgus 
pieprasījumu. 
Netiek motivētas atskaņotājmākslinieku un 
radošo profesiju pārstāvju studijas 
doktorantūrā. Latvijā nav iespējas iegūt 
profesionālā doktora grādu mūzikā vai 
horeogrāfijā.  
JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 
personāla un studentu mobilitāte, ir mazs 
ārzemju pastāvīgo studentu un 
viesprofesoru skaits. JVLMA personālam 
nereti nav pietiekamu svešvalodu zināšanu, 
lai aktīvi darbotos starptautiskajā 
akadēmiskajā apritē. 
Samērojot ar ES valstu vidējiem rādītājiem, 
JVLMA akadēmiskā darba un īpaši 
pētniecības finansējums ir nepietiekams.  

Draudi 
Aizplūstot pētniekiem un mācībspēkiem, 
nepiesaistot līdzekļus infrastruktūras attīstībai, 
JVLMA nespēs nodrošināt Eiropas vienotās 
izglītības telpai atbilstošu izglītību maģistra un 
doktora studiju līmenī un zaudēs 
konkurētspēju.  
Neveltot pienācīgu uzdevumu personāla, 
vadības sistēmas un infrastruktūras 
pilnveidošanas jautājumiem, JVLMA nebūs 
spējīga konkurēt ar citām augstskolām 
vienotajā Eiropas akadēmiskajā apritē ne 
studentu, ne personāla, ne pētījumu un 
attīstības projektu piesaistē.  
Nespējot īstenot savas attīstības redzējumu, 
JVLMA nebūs spējīga konkurēt ar 
starptautiskajiem izglītības tirgus aģentiem 
pašu mājās.  
Norobežojoties no Eiropas un pasaules 
akadēmiskās aprites, nesamērojot savu devumu 
un potenciālu ar starptautiskajiem kritērijiem, 
JVLMA pārvērtīsies par pašpietiekamu, citur 
nepazīstamu nomales augstskolu. 
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1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
        Iekšējās kvalitātes  nodrošināšanai, 2012.gadā ir izstrādāta Kvalitātes rokasgrāmata.  
         JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM). 
Kvalitātes vadību nodrošina JVLMA rektors. Rektors apstiprina kvalitātes vadītāju, kurš 
ir atbildīgs par kvalitātes  īstenošanu. Kvalitātes vadītājs sadarbībā ar struktūrvienību 
vadītājiem identificē un dokumentē procesus.  
Lai nodrošinātu akadēmijas darbības kvalitāti, vadība ir veikusi virkni pasākumus, 
sekmējusi akadēmijas kopīgas kvalitātes politikas izstrādi, kā arī būtiskāku atsevišķu 
procesu politikas un mērķu izstrādi. Ir izstrādātas un atbilstoši apstiprinātas: 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kvalitātes politika  
       Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes  
nodrošināšanas stratēģija, kurā ir formulēti gan politikas mērķi, gan kvalitātes 
nodrošināšanas principi, gan iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākumi un to apraksts.   
  Kvalitātes politikas mērķis ir JVLMA kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas 
augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju 
māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā darbībā. 
 Savas starptautiskās atpazīstamības un prestiža nostiprināšanai JVLMA īsteno atbilstošu 
kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst starptautiski atzītiem mākslas augstskolu 
akreditācijas standartiem. 
Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana, 
kā arī jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek ievērojot visu mūzikas, horeogrāfijas 
un mūzikas pedagoģijas augstākajā  izglītībā ieinteresēto pušu intereses, sistemātiski 
izzinot un novērtējot šādus aspektus: 
 - topošo studējošo un absolventu vajadzības; 
 - esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni; 
 - darba devēju prasības; 
 - kultūrvides attīstības tendences Latvijā un pasaulē; 
 - labas prakses piemērus augsti kvalificētu mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas       
              pedagoģijas speciālistu sagatavošanai. 
Lai nodrošinātu kvalitātes politiku JVLMA: 
 - nodrošina studiju procesu ar augsti kvalificētiem Latvijas un ārvalstu docētājiem; 
 - pilnveido vadības sistēmas procesus, veicinot augstskolas personāla iesaistīšanos               
studiju un administratīvo procesu nepārtrauktā pilnveidošanā; 
 - plāno un nodrošina studiju un augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu,             
personāla un materiālos resursus; 
 -  veicina akadēmiskā un vispārējā personāla nepārtrauktu izglītošanos un 
profesionālās meistarības pilnveidi; 
 - regulāri novērtē augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu; 
 - mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, izglītības 
iestādēm, valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu mākslas 
augstskolām un citām kultūras institūcijām; 
 - sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmu īstenošanu ar 
ārvalstu augstskolām; 
 - aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras izglītības organizāciju darbā. 
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; 
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- 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. 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības kontroli veic JVLMA audita komisija, 
kura strādā atbilstoši apstiprinātajai iekšējā audita veikšanas kārtībai un audita plānam. 
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1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 
Lai arī Mūzikas akadēmijai piešķirtais valsts finansējums  ir ierobežots, tomēr, pateicoties 
mērķtiecīgai citu finansējuma avotu piesaistei, JVLMA ir nodrošināta kvalitatīva studiju 
programmu īstenošana. 
JVLMA ir šādi finansējuma avoti: 
- dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; 
- pašu ieņēmumi no studiju maksas; 
- pašu ieņēmumi no telpu nomas; 
- JVLMA atbalstītāji (ziedojumi, dāvinājumi). 
- Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums. 

JVLMA ieņēmumi

Ieņēmumu veids 

2011.g. 2012.g. 

Plāns Fakts Plāns 
samazinājums % 
pret iepriekšējo gadu  

Dotācija-pamatbudžets 1 654 819 1 654 819 1654819 0% 
Pašu ieņēmumi 85 000 98 493 98 493 0% 
ERASMUS 123 567 146 141 147 501  
Zinātniskā centra 
finansējums 3 590 3 590 984 -72 % 
Ziedojumi  71 000 124 761 50 500 
ESF Doktorantūras atb. 
projekts 76 787 81558 66 405 
ESF Maģistrantūras atb. 
projekts 81 270 66362 36 238 
KKF 18 000 8 427 8500 
Norvēģijas projekts 77 445 150 983  
ERAF projekts 739 577 345 441 336157 
IEŅĒMUMI - kopā 2 931 408 2 409 126 
 

2012. gada pamatbudžeta dotācija pret faktisko 2011.gadā ir saglabāta esošajā līmenī. 
Kopējais Akadēmijas budžeta plāns ir samazinājies 2012. gadā, kas ir uz ERAF projekta rēķina.  
Pašu ieņēmumos nav plānots palielinājums, pastāv risks ka ieņēmumi varētu samazināties uz 
patstāvīgo telpu īrnieku rēķina. 
Zinātniskās pētniecības centra finansējums, kas pēc būtības ir atalgojums centra 
darbiniekiem, 2012. gadā samazinājums ir par 72%, tāpēc JVLMA ir spiesta ieguldīt savus 
līdzekļus no Pašu ieņēmumiem. 
Norvēģijas projekta realizācijā no Akadēmijas brīvajiem līdzekļiem ir ieguldīts 
(2011.gads) 
Pašu ieņēmumi - 40 000 Ls 
Ziedojumu aizdevums - 20 000 Ls  
Budžeta aizdevums – 15 000 Ls  
Kopā šobrīd neatgūtais aizdevums no Norvēģijas projekta veido 13.689,71 Ls  
2011./2012.gadā ziedojumi: 
- Ērģeļu būvei  kopējā ziedotā summa ir 56.226. LVL;  
- saņemts ziedojums no Swedbankas 1500 Ls Mūzikas akadēmijas gada balvas 
pasniegšanai;  
- saņemts ziedojums no LMT – 56.866 LVL klavieru iegādei;   



22 
 

ERAF projekta realizācijai ir ieguldīts akadēmijas līdzfinansējums  
2011. gadā - 42 000.- Ls. 
 2012.gadā – 25616.- LVL  
(Nauda ir atgūstama 2012.gada laikā) 
ESF Doktorantūras un Maģistrantūras atbalsta projektos JVLMA ir ieguldījusi 25 699.- (Nauda 
tiks atgūta 2012 -213. gada laikā) 
 

Projektu vadības darbība 

Vispārējā situācija 
Pilnībā noslēgts, gala atskaites saskaņotas un visas izmaksas attiecinātas diviem 
projektiem: 
 Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta projektam „JVLMA 
e-studiju vides izveide studiju procesu modernizēšanai” 
Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja atbalstītais projekts „Liepājas Sv. Trīsvienības 
katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija” 
Īsteno 4 projektus:  
ERAF „JVLMA telpu, bibliotēkas un aprīkojuma modernizēšana studiju programmu 
uzlabošanai un studiju pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem”,  
2 ESF projekti: atbalsts maģistru un doktorantūras studiju programmu īstenošanai, 
paredzot ikmēneša mērķstipendijas atbalstītajiem JVLMA doktorantiem un 
maģistrantiem, 
Līdzdarbojas 1 projektā kā partneris: Zinātniski pētnieciskais centrs kā partneris ir 
iesaistīts Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projektā „Vienota nacionālas 
nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” 
Ir sagatavots projekta pieteikums, tiek gaidīta gala atbilde projekta tālākai virzībai:  
Kā partneris Latvijas Radio kora projektā „TENSO jauniešu kamerkoris” Rīgas – 
Eiropas Kultūras galvaspilsētas (2014) ietvaros. 
Gatavo jaunus projekta pieteikumus: 
Šveices finanšu instrumentam Šveices profesoru un viesprofesoru piesaistei (projektu 
skaits atkarīgs no piesaistāmo viesprofesoru skaita); 
Krievijas - Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas sadarbības projekts – bibliotēku vienota digitalizēta fonda veidošana 
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JVLMA projektu kopējā finansējuma atspoguļojums sadalījumā pa finanšu 
avotiem: 

 

2011./2012. akadēmiskā gada ietvaros pabeigtie projekti: 
Detalizēta atskaite par Norvēģijas valdības divpusējās sadarbības finanšu instrumenta projektu 
„JVLMA e-studiju vides izveide studiju procesu modernizēšanai” un tajā sasniegtajiem 
rezultātiem sniegta pie 2010./11. gada atskaites; 
Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja atbalstītais projekts „Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 
senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija”. Piesaistot nozaru 
ekspertus, Leipcigas universitātes kolēģus un studentus, kā arī studentus no JVLMA, 
profesores Lolitas Fūrmanes vadībā ir inventarizēts un daļēji digitalizēts Liepājas 
SV.Trīsvienības katedrāles nošu kolekcija, sistematizējot tur esošo unikālo nošu krājumu, kā 
arī nodrošinot tā pieejamību plašākai publikai un izveidota datu bāze par unikālo kolekciju. 

Šobrīd procesā esošie projekti 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības projekts, par 
kura īstenošanu vienošanās ar uzraugošajām iestādēm tika parakstīta 2010.gada 19.maijā.  
Projekta finansējums:  
ERAF – 977 388,00 LVL (85%); Valsts budžeta finansējums – 82 446,00 LVL (7,17%); 
JVLMA pašfinansējums – 90 035,00 LVL (7,83%).  
Kopā projekta izmaksas – 1 149 869,00 LVL.  
Ņemot vērā, ka projekta uzsākšanai valsts budžets nodrošināja nepieciešamo 
priekšfinansējumu, JVLMA nebija jāpiesaista papildus kredītlīdzekļi projekta finansēšanai un 
projekta īstenošana jau norit saskaņā ar sākotnējo īstenošanas plānu.  
Uz šo brīdi ir noslēgti būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.  Ar 
telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvāŗī telpas tiek izmantotas studiju procesā. Projekts ir 
noslēdzies, šobrīd tiek gatavotas projekta gala atskaites un saskaņošanas akti.  
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Projektā sasniegtie rezultāti:  

izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 
audiovizuālais aprīkojums,  
iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

 

Tiek īstenoti 2 Eiropas Sociālā fonda projekti  
(projekti ilgst līdz 2011./2012. akadēmiskā mācību gada beigām).  
ESF mērķstipendiju piešķiršana maģistrantiem (Projekta kopējās izmaksas 269904,00 LVL). 
Pēdējās stipendijas tiks izmaksātas 2012.gada jūnijā. Kopā stipendijas izmaksātas 77 
maģistrantiem (85% no tiem abus gadus pēc kārtas).; 
ESF mērķstipendiju piešķiršana doktorantiem (Projekta kopējās izmaksas 236568,00 LVL). 
Pēdējās stipendijas izmaksātas 2012.gada jūlijā. Kopā projekta ietvaros stipendijas izmaksātas 
11 doktorantiem (6 no tiem atkārtoti vairākus gadus). 
Uz šo brīdi JVLMA ir iesaistījusies kā sadarbības partneris projektā ERAF apakšaktivitātē 
„Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai 
darbībai” projekts „Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveide” (projektu īsteno IZM). Projektā 
plānotās aktivitātes: Eiropas un starptautisko akadēmisko tīklu pieslēgumu pieejamība, 
aprīkojumu iegāde un savienojuma uzturēšana datu un pētījumu bāžu uzturēšanai, centrālo 
tīklu mezglu modernizēšana, programmatūras iegāde pētniecisko darbu veikšanai, piekļuves 
iespējas starptautiskajām digitālajām datubāzēm un bibliotēkām u.c. uz šo brīdi JVLMA jau ir 
nodrošināta piekļuve vairākām datu bāzēm un programmatūrai. 
  JVLMA bibliotēkas darba nozīmīgākie fakti 
 2011. gada 19. decembrī Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. Bibliotēkas akreditācijas 
atzinums ir pozitīvs, bibliotēkā paveiktais ir augstu novērtēts. 
ERAF projekta ietvaros renovēta Bibliotēkas Audiovizuālo ierakstu nodaļa, iekārtota moderna 
Klausītava, darbiniekiem ierīkotas atbilstošas darbavietas, atjaunota Bibliotēkas IKT bāze ar 
15 jauniem datoriem un programmām.  
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Attīstīta attālināta pieeja bibliotēkas resursiem - ir izveidota iespēja autorizētiem lietotājiem 
skaņu ierakstus klausīties attālināti. Šo datubāzi pilnvērtīgi plānots sākt izmantot nākamajā 
studiju gadā.  
Šajā mācību gada laikā studenti, mācībspēki un citi interesenti izmanto vairākas datu bāzes 
Grove Music, EBSCO, LURSOFT. Tuvākajā laikā tiks nodrošināta pieeja JVLMA tīklā vēl 
divām datu bāzēm SCOPUS un Science Direct, kuras Latvijas augstskolas saņēma 
Akadēmiskā tīkla ietvaros.  
 Bibliotēkas krājums 2011./2012. studiju gada laikā papildinājies gan ar jauniem 
iepirktiem materiāliem, gan dāvinājumiem. Lielākais nozīmīgākais dāvinātājs šajā studiju 
gadā ir Latvijas evaņģēliskās luteriskās Baznīcas Lutera Akadēmija – bibliotēka saņēma gan 
J. S.Baha nošu tekstus, gan Baha mūzikas analīzes, kopā 5771,- latu vērtībā.  
Bibliotēka turpina restaurēt retus iespieddarbus, tehniski labot pieprasītākos nošu izdevumus, 
attīstīt krājumu kopumā, īpašu uzmanību veltot attālinātai krājuma pieejamībai.  
Elektroniskajā katalogā ir pieejama informācija par 72965 vienībām (notis, grāmatas, ieraksti, 
pētnieciskie darbi) un ~ 6500 skenētiem materiāliem, kopā 79645 vienībām, kas ir apmēram 
1/6 daļa no visa Bibliotēkas krājuma. 
Nošu nodaļas darbinieki sagatavojuši koncertu repertuāru materiālus JVLMA kolektīviem: 
Studentu simfoniskajam orķestrim un koriem.  
JVLMA IT daļas darbība 
būtiskākās norises ir:  
I - Lietotāju  atbalsts,  datora tīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana  
II –jauno projektu izstrāde un ieviešana 
III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 
Stacionārie datori (komplekti – monitors, sistēmbloks, ievadierīces) – 15 gab. 
drukas iekārtas – 1 gab. 
Bezvadu maršrutētāji – 3 gab. 
Multimediju projektori un ekrāni – 1 gab. (231. Auditorija, nomainīts š.g. aprīlī) 
Auditoriju audio vizuālās prezentācijas tehnika - 6 dažādi komplekti 
Citas aktivitātes 
Sadarbībā ar KM izveidoti 2 virtuālie serveri, kas darbojas kā Windows Deployment Service 
un Testa serveri. Pārnestas  Active directory un Domēna kontrolieris uz jauno serveri 
 
1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 
     Lai sekmētu Augstskolu likumā noteiktās akadēmiskās brīvības iespēju nodrošināšanu, 
JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas 
akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils Universitāti. 
Starptautiskā sadarbība  
 JVLMA  darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un 
vispirms uz integrāciju Eiropas mūzikas izglītības sistēmā, lai veicinātu studentu un docētāju 
apmaiņu un nodrošinātu augstu kvalitāti mūzikas izglītībā. 
 Studentu un mācībspēku apmaiņa galvenokārt notiek ES Mūžizglītības programmas 
ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz  
mācību gadam partneru augstskolās, kā arī NORDPLUS ietvaros. JVLMA ir noslēgusi 
divpusējos līgumus jau ar apm. 80 Eiropas mūzikas augstskolām. 
2011/2012 māc. gadā partneru augstskolās mācījās JVLMA 41 students.  Pie mums – 7. 
Uz nākošo mācību gadu ir saņemti   12  ERASMUS studentu pieteikumi. 
 JVLMA 18docētāji  vadīja meistarklases  partneru augstskolās: Udinē, Triestē,  
Stokholmā, Helsinkos, Viļņā, Tallinā, Vroclavā, Kopenhāgenā, Brno, Komo, Orhusā, Cvollē 
         JVLMA tika organizēti ārvalstu augstskolu profesūras vairāk  nekā  55 daudzveidīgi 
projekti dažādās specializācijās. Mākslinieciskus, izglītojošos un pētniecības projektus 
īstenoja mācībspēki no Londonas, Tallinas, Romas, Milānas, Kopenhāgenas, Manheimas,  
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Štutgartes, Ķelnes, Hamburgas, Jeruzalemes, Udines, Triestes, Varšavas, Maskavas, Francijas, 
Beļģijas, Dienvidāfrikas, Austrijas u.c. 
ERASMUS PRAKSES PROGRAMMAS ietvaros  (JVLMA docētāji, vadība, vispārējais personāls)  tika 
organizēti  55 braucieni ( semināri, konferences, konkursi,stažēšanās, iepazīšanās ar partneru 
augstskolu darba procesu). 

Īpaši mērķtiecīga ir mūsu studentu dalība STARPTAUTISKAJOS JAUNIEŠU ORĶESTROS: 
Gustav Mahler Jugendorchester, Baltic Youth Philharmonic, Orkester Norden. 

 

1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 
iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju, 
atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai 

Studiju 
programma/izglītības 

programmas kods 

Apjoms 
LV/ECTS 

kredītpunktos 

Studiju 
veids 

Iegūstamais 
grāds 

Iegūstamā profesionālā 
kvalifikācija 

Otrā līmeņs profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Instrumentālā 
 mūzika (42212) 

160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā 

Instrumenta mūziķis  
(specialitātes 
nosaukums atbilstošs 
apgūtajai specializācijai 
– piem:, pianists, 
vijolnieks, trompetists, 
ērģelnieks u.c.) 

Diriģēšana (42212 ) 160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā 

Diriģents 

Vokālā mūzika (42212) 160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā 

Vokālists 

Kompozīcija (42212) 160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā 

Komponists 

Mūzikas vēsture un 
teorija  (42212) 

160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā 

Muzikologs 

Horeogrāfija (42212) 160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds horeogrāfijā 

Horeogrāfs 

Mūzika un skatuves  
māksla 
apakšprogramma 
Skaņu režija  (42212) 

160/240 Pilna 
laika 

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā 

Skaņu režisors 

Otrā līmeņs profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
Mūzika (47212) 80/120 Pilna 

laika 
Profesionālais maģistra 
grāds mūzikā 

nav 

Horeogrāfija (47212) 80/120 Pilna 
laika 

Profesionālais maģistra 
grāds horeogrāfijā 

nav 

Akadēmiskā maģistra  
augstākās izglītības 
studiju  programma 
Mūzika (45212) 
 

80/120 Pilna 
laika 

Akadēmiskais 
grāds: humanitāro 
zinātņu maģistra grāds 
mākslā 

 
nav 

Akadēmiskā doktora  
augstākās izglītības 
 studiju  programma 
Muzikoloģija 
(51212) 
 

144/216 Pilna 
laika 

Pēc promocijas darba 
aizstāvēšanas tiek 
piešķirts mākslas 
zinātņu doktora 
zinātniskais grāds 

 
nav 
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Studiju programmas atbilst Augstskolu likuma 55., 56., 57., 58., 59. pantā noteiktajām prasībām, 
Ministru kabineta noteikumiem Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, Kultūrpolitikas 
plānošanas dokumentiem (skatīt Kultūras ministrijas mājas lapā: www.km.gov.lv) un Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas attīstības stratēģijai  2008. – 2015. (skatīt JVLMA mājas lapā: 
www.jvlma.lv) 

 
1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā 
kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no 
akadēmiskā personāla īsteno:  
Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 
Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Mārtiņš 
Boiko 

Muzikologs, 
Dr.philol. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra, 

etnomuzikoloģijas 
klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Mūzikas vēsture un 

teorija 
apakšprogramma 
Etnomuzikoloģija, 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika,  

 
 

Akadēmiskā 
doktora studiju 

programma 
Muzikoloģija 

 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 
 
 

Obligātie 
studiju kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Promocijas 
darba izstrāde 
un literatūras 
studijas, 
specializācijas 
profilkursi 

Anda 
Beitāne 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra, 

etnomuzikoloģijas 
klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Mūzikas vēsture un 

teorija 
apakšprogramma 
Etnomuzikoloģija, 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika,  

Akadēmiskā 
doktora studiju 

programma 
Muzikoloģija 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 
 
 

Obligātie 
studiju kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Promocijas 
darba izstrāde 
un literatūras 
studijas, 
specializācijas 
profilkursi 

Tālivaldis 
Deksnis 

Ērģelnieks, 

profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Klavieru katedras 
ērģeļu klase 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija 
Ērģēlspēle, 

Prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
specializācija 
Ērģeļspēle 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Lolita 
Fūrmane 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof.  Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika,  

 
Akadēmiskā 

doktora studiju 
programma 

Muzikoloģija 
 
 

Obligātie 
studiju kursi 

 
 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Promocijas 

darba izstrāde 
un literatūras 

studijas, 
specializācijas 

profilkursi 
Viesturs 
Gailis 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Orķestra 
diriģēšanas 

katedra, Vokālās 
katedras 

operdziedāšanas 
klase 

Prof. bak. stud. 
progr. Vokālā 

mūzika, 
Diriģēšana,  

 
 

Prof. maģ. stud. 
progr. Mūzika 
specializācija 

Orķestra 
diriģēšana 

Obligātie 
studiju kursi 

Obligātie 
studiju kursi 

un prakse 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ilma 
Grauzdiņa 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika,  

Akadēmiskā 
doktora studiju 

programma 
Muzikoloģija 

 
Obligātie 

studiju kursi 
 
 

Obligātie 
studiju kursi 

un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Promocijas 

darba izstrāde 
un literatūras 

studijas, 
specializācijas 

profilkursi 
Juris 
Kalnciema 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Klavieru katedra Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

klavierspēles 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Juris 
Karlsons 

Komponists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Kompozīcijas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Kompozīcija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

specializācija 
Kompozīcija 

 

Obligātie 
studiju kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 

Aldis Liepiņš Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof.  Kameransambļa 
un 

klavierpavadījuma 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

kameransambļa 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Jeļena 
Ļebedeva 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika,  

Akadēmiskā 
doktora studiju 

programma 
Muzikoloģija 

Obligātie 
studiju kursi 

 
Obligātie 

studiju kursi 
un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Promocijas 

darba izstrāde 
un literatūras 

studijas, 
specializācijas 

profilkursi 
Jānis 
Maļeckis 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Kameransambļa 
un 

klavierpavadījuma 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

kameransambļa 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Selga Mence Komponists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Kompozīcijas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Kompozīcija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

specializācija 
Kompozīcija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Sergejs 
Osokins 

Pianists, Dr.art. prof. Klavieru katedra Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

klavierspēles 
specializācija 

 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Georgs 
Pelēcis 

Muzikologs, 
Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika,  

Akadēmiskā 
doktora studiju 

programma 
Muzikoloģija 

Obligātie 
studiju kursi 

 
Obligātie 

studiju kursi 
un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Promocijas 
darba izstrāde 
un literatūras 

studijas, 
specializācijas 

profilkursi 
 

Artis 
Sīmanis 

Saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Pūšaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika saksofona 

spēles 
specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika saksofona 

spēles 
specializācija 

 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Imants 
Sneibis 

Flautists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Pūšaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika flautas 

spēles 
specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika flautas 

spēles 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Gunta 
Sproģe 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof.  Kameransambļa 
un 

klavierpavadījuma 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

kameransambļa 
specializācija 

 

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Normunds 
Vīksne 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof. Vispārējā klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr., izņemot 
specializāciju 
klavierspēle  

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

Arnis 
Zandmanis 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof.  Klavieru katedra Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
klavierspēles 
specializācija 

 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Ventis 
Zilberts 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

prof.  Klavieru katedra Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
klavierspēles 
specializācija 

 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Inese Bite Muzikologs, 
Dr.art. 

asoc.prof. Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas, 
akadēmiskās 

maģistra studiju 
programma Mūzika  

Obligātie 
studiju kursi 

 
Obligātie 

studiju kursi un 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Aira Birziņa Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kora diriģēšanas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Diriģēšana 
kora diriģēšanas 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Larisa 
Bulava 

Ērģelnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Klavieru katedras 
ērģeļu klase 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija 
Ērģēlspēle, 

Prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
specializācija 
Ērģeļspēle 

 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Zita Errsa Baletdejotājs, 
horeogrāfs 
profesionālais 
maģistra grāds 
horeogrāfijā 

asoc.prof. Horeogrāfijas 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Horeogrāfija,  
prof. maģistra stud. 
progr. Horeogrāfija 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Lilija 
Greidāne 

Vokālists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Vokālā katedra Prof. bak.stud. 
progr. Vokālā 

mūzika  mūzika 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika, 
specializācijas 

Kamerdziedāšana, 
Operdziedāšana 

 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Vita 
Kalnciema 

Ērģelnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Klavieru katedras 
Ērģeļu klase 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija 
Ērģēlspēle, 

 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija 
Ērģeļspēle 

 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Aina 
Kalnciema 

Pianists, 
klavesīnists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Senās mūzikas 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija 
Klavierspēle, 
secializācija 

Klavesīna spēle 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija 

Klavesīna spēle 
 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Dace Kļava Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kameransambļa un 
klavierpavadījuma 

katedra, 
koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

kameransambļa 
specializācija, 

koncertmeistara darbs 
ar studiju programmas 

Diriģēšana 
studējošajiem 

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Sigvards 
Kļava 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof.  Kora diriģēšanas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Diriģēšana kora 

diriģēšanas 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika kora 

diriģēšanas 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Māris 
Kupčs 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Senās mūzikas 
katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak.stud. progr. 
Instrumentālā mūzika, 

Vokālā mūzika 
specializācijas 

Vēsturisko 
instrumentu spēle, 

Senā mūzika 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija Senā 

mūzika 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Jānis 
Matulis 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Vispārējā klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr., 
izņemot specializāciju 

klavierspēle  

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

Arvīds 
Platpers 

Mūzikas 
skolotājs/diriģe
nts, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kora diriģēšanas 
katedra, mūzikas 
skolotāju katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Diriģēšana kora 

diriģēšanas 
specializācija, 

Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs kora 

diriģēšanas 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Guntars 
Prānis 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Senās mūzikas 
katedra, ērģeļu klase 

Prof. bak.stud. progr. 
Instrumentālā mūzika, 

Vokālā mūzika 
specializācijas 

Vēsturisko 
instrumentu spēle, 

Senā mūzika 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija Senā 

mūzika 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas 

daļa 

Jānis Puriņš Trompetists/orķestra 
diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Orķestra 
diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Diriģēšana,  

Prof. maģ. stud. 
progr. Mūzika 
specializācija 

Orķestra 
diriģēšana 

Obligātie 
studiju kursi 

un prakse 
Ierobežotās 

izvēles 
studiju kursi 

Maija Sīpola Pianists, Dr.art. asoc.prof. Vispārējā klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr., izņemot 
specializāciju 
klavierspēle  

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

Agne 
Sprūdža 

Čellists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Stīgu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 
specializācija Čella 

spēle, 
Prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija Stīgu 

kvartets 

Obligātās 
daļas 

profesionālie 
studiju kursi 

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Arigo Štrāls Altists, 

profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Stīgu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

specializācija Alta 
spēle, 

Prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

specializācija Alta 
spēle 

Obligātās 
daļas 

profesionālie 
studiju kursi 

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Romans 
Vanags 

Mūzikas 
skolotājs/diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Kora diriģēšanas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Diriģēšana kora 

diriģēšanas 
specializācija, 

Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs 
kora diriģēšanas 

specializācija 
 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Andris 
Vecumnieks 

Komponists/diriģent
s, profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. 

 

Kompozīcijas 
katedra, orķestra 

diriģēšanas 
katedra, 

muzikoloģijas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr.  

Instrumentālā 
mūzika 

Kompozīcija, 
Diriģēšana, 

Mūzikas vēsture un 
teorija, 

Prof. maģistra. 
stud. progr. Mūzika 

specializācija 
Orķestra 

diriģēšana, 
apakšprogramma 

Kompozīcija 

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Ligita 
Zemberga 

Čellists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asoc.prof. Stīgu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija Čella 
spēle 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Jānis Bulavs Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Stīgu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija  
Vijoļspēle 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
 

Ināra 
Brīnuma 

Altists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā  

docents Stīgu instrumentu 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija Alta 
spēle, 

Prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

specializācija Alta 
spēle 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Andžella 
Goba 

Vokāliste, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. 
progr. Vokālā 

mūzika  mūzika 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika, 
specializācijas 

Kamerdziedāšana, 
Operdziedāšana 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Herta 
Hansena 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Kameransambļa 
un 

klavierpavadījuma 
katedra, 

koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

kameransambļa 
specializācija, 

koncertmeistara 
darbs ar studiju 

programmas 
Instrumentālā 

mūzika 
studējošajiem 

Obligātie studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Teiksma 
Jansone 

Koklētājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Viesdoc. Stīgu instrumentu 
katedras kokles 

klase 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

specializācija  
kokles spēle, prof. 

maģistra stud. 
progr. Mūzika 
specializācija  
kokles spēle 

 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Baiba 
Jaunslaviete 

Muzikologs, 
Dr.art. 

docente Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika  

Obligātie 
studiju kursi 

 
Obligātie 

studiju kursi 
un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Regīna 
Kaupuža 

Horeogrāfs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
horeogrāfijā  

docente Horeogrāfijas 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Horeogrāfija,  
 
 

prof. maģistra stud. 
progr. Horeogrāfija 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Jānis Kudiņš Muzikologs, 
Dr.art. 

docents Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

Akadēmiskās 
maģistra studiju 

programma 
Mūzika  

Obligātie 
studiju kursi 

 
Obligātie 

studiju kursi 
un ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Rolands 
Kronlaks 

Komponists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Kompozīcijas 
katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Kompozīcija, 
Skaņu režija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika 

specializācija 
Kompozīcija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Janīna 
Martinsone 

Horeogrāfs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
horeogrāfijā 

docente Horeogrāfijas 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Horeogrāfija,  
 

prof. maģistra stud. 
progr. Horeogrāfija 

 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Sergejs 
Martinovs 

Vokālists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Vokālā katedra Prof. bak.stud. 
progr. Vokālā 

mūzika  mūzika 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika, 
specializācijas 

Kamerdziedāšana, 
Operdziedāšana 

 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju programmas 
daļa 

Ilona Meija Flautists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Pūšam- 
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika flautas 

spēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
flautas spēles 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Jānis 
Retenais 

Tubists/eifonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 

 

Pūšam- 
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

tubas/eifonija 
spēles 

specializācija, 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
tubas/eifonija 

spēles 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Jurijs Rižovs Akordeonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Klavieru katedras 
akordeona klase 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika akordeona 

spēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

akordeona spēles 
specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Edgars 
Saksons 

Sitaminstrumentāli
sts, profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 

 

Pūšam-
instrumentu 

katedras sitam-
instrumentu klase 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

sitaminstrumentu 
spēles 

specializācija, 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
sitaminstrumentu 

spēles 
specializācija 

 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Atis Stepiņš Pianists/ērģelnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 

 

Vispārējā klavieru 
katedra, klavieru 
katedras ērģeļu 

klase 

Prof. bak. stud. 
progr., izņemot 
specializāciju 
klavierspēle  

Obligātie studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi  

   



38 
 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Ilze Urbāne Flautists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Pūšaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

flautas spēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika flautas 
spēles specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Māra 
Vanaga 

Koklētājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docente Stīgu instrumentu 
katedras kokles 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

specializācija  
kokles spēle, prof. 

maģistra stud. progr. 
Mūzika 

specializācija  
kokles spēle 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Viesturs 
Vārdaunis 

Mežradznieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 

 

Pūšaminstrumentu 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

mežraga spēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
mežraga spēles 
specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Indriķis 
Veitners 

Klarnetists/ 

saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

Docents 

 

Džeza mūzikas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

džeza mūzikas 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika džeza 

mūzikas 
specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Mārtiņš 
Zilberts 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Kameransambļa un 
klavierpavadījuma 

katedra, 
koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

kameransambļa 
specializācija, 

koncertmeistara 
darbs ar studiju 

programmas 
Diriģēšana 

studējošajiem 

Obligātie studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi  

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Juris 
Žvikovs 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

docents Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 
specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 
 

Jeļena 
Bugajenko 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
un prof. maģistra 

studiju programmās 
koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Ilze Dzērve Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi 

Ieva Dzērve Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi 

Andreja 
Jevsjukovs 

Mūzikas 
skolotājs/ģitārists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikas 
pedagoģijā 

lektors Džeza mūzikas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 
mūzikas 

specializācija, 
prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika džeza 

mūzikas 
specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Jūlija 
Jonāne  

Muzikologs, 
Dr.art. 

lektors Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas  

Obligātie studiju 
kursi 

 
 

Madars 
Kalniņš 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors  Džeza mūzikas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Instrumentālā 

mūzika džeza 
mūzikas 

specializācija, 
prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika džeza 

mūzikas 
specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Arvīds 
Kazlausks 

Saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Pūšam-
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Instrumentālā 

mūzika saksofona 
spēles specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Baiba 
Kurpniece 

Muzikologs, 
humanitāro 
zinātņu maģistra 
grāds mākslā 

lektors Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas  

Obligātie studiju 
kursi 

 

Guntis 
Kuzma 

Klarnetists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Pūšam-
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Instrumentālā 

mūzika klarnetes 
spēles specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Mārtiņš 
Klišāns 

Diriģents, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Diriģēšana, 

Vispārējās izglītības 
mūzikas skolotājs  
kora diriģēšanas 

specializācija 

Obligātie studiju 
kursi  

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

   



40 
 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Agnese 
Kanniņa-
Liepiņa 

Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Senās mūzikas 
katedra 

Prof. bak.stud. progr. 
Instrumentālā 

mūzika, 
specializācijas 

Vēsturisko 
instrumentu spēle, 

Senā mūzika 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija Senā 

mūzika 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Ida  
Losberga 

Svešvalodu 
skolotājs, 

Izglītības zinātņu 
maģistra grāds 
pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 
studiju kursu 

katedras 
svešvalodu klase 

Profesionālās 
bakalaura, prof. 
maģistra studiju 

programmas  

Obligātie 
studiju kursi 

 
 

Dace Medne Psihologs, Dr.ped. lektore Mūzikas skolotāju 
katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas  

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Veneta 
Miķelsone 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
un prof. maģistra 

studiju programmās 
koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie 
studiju kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Inese 
Milzarāja 

Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kameransambļa 
un klavier-
pavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

vijoļspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

kameransambļa 
specializācija  

Obligātie 
studiju kursi, 
brīvās izvēles 
studiju kursi  
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Ilze Nakase Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
un prof. maģistra 

studiju programmās 
koncertmeistares 

pienākumi 

Obligātie 
studiju kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Irēna 
Nelsone 

Diriģents/Mūzikas 
skolotājs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 
katedra 

prof. maģistra  stud. 
progr. Mūzika 
specializācija 

Mūzikas mācība 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Toms 
Ostrovskis 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors  Klavieru katedra Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 
specializācija 
klavierspēle 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi  
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras 

kompetencē nodotos 
studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Diāna 
Ozoliņa 

Čellists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore Stīgu 
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Instrumentālā 
mūzika čella spēles 

specializācija, 
prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika čella 
spēles specializācija 

Obligātie 
studiju kursi  

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Gints 
Pabērzs 

Saksofonists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Džeza mūzikas 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika 

džeza mūzikas 
specializācija, 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika džeza 

mūzikas specializācija 
 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Inguna 
Puriņa 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra, 
vispārējā 

klavieru katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
un prof. maģistra 

studiju programmās 
koncertmeistares 

pienākumi, 
prof. bak. stud. progr. 
Instrumentālā mūzika, 
izņemot klavierspēles 

specializāciju   
 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Obligātie studiju 
kursi 

Andis 
Pētersons 

Vokālists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 
katedras 

dziedāšanas 
klase 

Prof. bak. stud. progr. 
Diriģēšana 

apakšprogramma Kora 
diriģēšana 

Obligātie studiju 
kursi 

Ilze Rubiķe Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
un prof. maģistra 

studiju programmās 
koncertmeistares 

pienākumi 
 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ieva 
Rozenbaha 

Muzikologs, 
humanitāro zinātņu 
maģistra grāds 
mākslā 

lektore Muzikoloģijas 
katedra 

Profesionālās bakalaura 
studiju programmas  

Obligātie studiju 
kursi 

 
 

Ansis Sauka Vokālists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 
katedras 

dziedāšanas 
klase, vokālā 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 
Diriģēšana 

apakšprogramma Kora 
diriģēšana, 

prof. bak. stud. progr. 
Vokālā mūzika 

 

Obligātie studiju 
kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 
programmas daļa 

Kristīne 
Stumbure 

Flautists/blokflautists, 
profesionālais maģistra 
grāds mūzikā 

lektore  

 

Senās mūzikas 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika, 

specializācijas 
Vēsturisko 

instrumentu spēle, 
prof. maģistra stud. 

progr. Mūzika 
specializācija Senā 

mūzika, 
prof. bak.stud. 

progr. Vispārējās 
izglītības mūzikas 

skolotājs 
 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
Obligātās daļas 

mūzikas 
profesionālie 
studiju kursi 

Zoja 
Sļivkina 

Pianists, profesionālais 
maģistra grāds mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Normunds 
Slava 

Skaņu režisors lektors  Mūzikas 
tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Mūzika un 
skatuves māksla 
apakšprogramma 

Skaņu režija 
 

Obligātie studiju 
kursi, prakse  

Lelde Tīrele Pianists, profesionālais 
maģistra grāds mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Ieva 
Tihovska 

Muzikologs, 
humanitāro zinātņu 
maģistra grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 
katedras 

etnomuziko-
loģijas klase 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 
Mūzikas vēsture 

un teorija 
apakšprogramma 
Etnomuzikoloģija 

Obligātie 
studiju kursi, 

prakse 
 
 
 

 

Ramona 
Umblija 

Mākslas vēsturniece, 
humanitāro zinātņu 
maģistra grāds mākslā 

lektore Vispārizglītojošo 
studiju kursu 

katedra 

Profesionālās 
bakalaura studiju 

programmas 

Obligātie studiju 
kursi 

Andris Ūze Skaņu režisors lektors  Mūzikas 
tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. Mūzika un 
skatuves māksla 
apakšprogramma 

Skaņu režija 

Obligātie studiju 
kursi, prakse  

Solvita 
Vanaga 

Pianists, ērģelnieks, 
profesionālais maģistra 
grāds mūzikā 

lektors Vispārējā klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr., izņemot 
specializāciju 
klavierspēle  

Obligātie studiju 
kursi  
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Vārds, 
uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā 
īsteno katedras 

kompetencē 
nodotos studiju 

kursus 

Studiju 
programma 

Studiju 
programmas 

daļa 

Valda 
Vidzemniece 

Horeogrāfs, 
profesionālais 
maģistra grāds 
horeogrāfijā 

lektore  Horeogrāfijas 
katedra 

Prof. bak.stud. 
progr. 

Horeogrāfija,  
prof. maģistra stud. 
progr. Horeogrāfija 

Obligātās daļas 
profesionālie 
studiju kursi 
Ierobežotās 

izvēles studiju 
kursi

Ilze Vilde Mūzikas skolotājs, 
profesionālais  
maģistra grāds 
mūzikas pedagoģijā 

lektore Mūzikas 
skolotāju 
katedra 

prof. maģistra stud. 
progr. Mūzika 

apakšprogramma 
Mūzika un izglītība 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Dzīntra 
Vīcupe 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi 

Antra Vīksne Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Natālija 
Zandmane 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Sanita 
Zariņa 

Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Stīgu 
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika vijoļspēles 

specializācija, 
prof. maģistra 

stud. progr. 
Mūzika Stīgu 

kvarteta 
specializācija 

 

Obligātie studiju 
kursi  

 
 
 

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
 

Terēze 
Zīberte-
Ijaba 

Vijolnieks, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektore  Stīgu 
instrumentu 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika vijoļspēles 

specializācija 
 

Obligātie studiju 
kursi  

Ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Lauma 
Zutere 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 
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Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Katedra, kurā īsteno 
katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju programmas 
daļa 

Eridana Žiba Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

lektors Kameransambļa un 
klavier-pavadījuma 

katedra, 
koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. 

Instrumentālā 
mūzika 

klavierspēles 
specializācija, 

koncertmeistara 
darbs ar studiju 

programmas Vokālā 
mūzika 

studējošajiem 

Obligātie studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi  

Ierobežotās 
izvēles studiju 
kursi, brīvās 

izvēles studiju 
kursi 

Santa 
Jākobsone 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asistente Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Zane Gudrā 
-Dreimane 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asistente Vispārējā klavieru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr., izņemot 
specializāciju 
klavierspēle  

Obligātie studiju 
kursi  

Liene 
Andreta 
Kalnciema 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asistente Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

Veronika 
Rinkule 

Pianists, 
profesionālais 
maģistra grāds 
mūzikā 

asistente Koncertmeistaru 
katedra 

Prof. bak. stud. 
progr. un prof. 

maģistra studiju 
programmās 

koncertmeistares 
pienākumi 

Obligātie studiju 
kursi un 

ierobežotās 
izvēles studiju 

kursi 

 
 

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla mākslinieciski radošā un 
pētnieciskā darbība, tās ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana mākslinieciskajos 
un pētniecības projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 
projektos atskaites periodā. 

 
Akadēmiskā personāla mākslinieciski radošā darbība noris atbilstoši docētāju darba plāniem,  

kurus katram akadēmiskajam gadam pieņem katedras sēdē un apstiprina JVLMA zinātniskā un 
radošā darba prorektors.  Pētnieciskā darbība noris atbilstoši JVLMA Zinātniskajā padomē 
apstiprinātajiem zinātniski pētnieciskā darba virzieniem.   

Zinātniskā pētniecība ir viens no JVLMA darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot 
mūzikas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres 
kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās pētniecības 
centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome un Muzikoloģijas 
katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un konferencēs, publicēti 
dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais izdevums Mūzikas 
akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu veikšanā gan pieredzējušus 
akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no bakalaura, maģistra un doktora 
studiju programmām. 
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Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto mērķu 

īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš vada 
Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā vadībā strādā 
Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda Dr. art. 
profesore Anda Beitāne. 

JVLMA pētniecības mērķi ir sekojoši: 
1) pētījumi (materiāli) topošajai Latvijas mūzikas vēsturei; 
2) etnomuzikoloģijas pētījumi saistībā ar Latvijas tradicionālo mūziku (latviešu un Latvijā 

dzīvojošu cittautu kopienu tradicionālā mūzika); 
3) jaunas metodoloģijas izstrāde, analīze, problemātika, aktuālu metožu aprobācija 

muzikoloģijā, Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 
4) muzikoloģiskie starpnozaru pētījumi. 
Visos pētījumu virzienos veikto darbu mērķis ir:  
Uz zinātnisko pētījumu rezultātiem balstītu priekšlikumu sagatavošana politikas un 

programmatisko dokumentu pamatnostādnēm.  
Sabiedrības informēšana par jaunākajām zinātniskajām atziņām un pētījumu rezultātiem. 
Zinātnisko pētījumu transformēšanas iespēja jaunu mācību materiālu izstrādē visu mūzikas 

izglītības līmeņu vajadzībām. 
Īstenojot pētniecības darbu formulētos mērķus, JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs (saīsin. 

ZPC) izstrādā zinātniskās izpētes projektus ar  īstenošanas pierodu no 3 līdz 5 gadiem. Galvenais 
zinātniskās izpētes projektu uzdevums ir izstrādāt materiālus, kas aktīvi tiek reprezentēti dažāda 
formāta publikācijās, starptautiskajās datubāzēs un sasniegumu apmaiņas formātos (starptautiskās 
konferencēs, semināros u.c.). Tiek nodrošināta JVLMA ZPC pamata izdevuma – periodiskā 
zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas akadēmijas raksti izdošana (vidēji 2 izdevumi gada laikā), 
iesaistot tā izveidē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistus un cenšoties maksimāli iepazīstināt ar tajā 
atspoguļotajiem pētījumiem starptautisko interesentu auditoriju. Dažādu virzienu projektu izstrādē 
JVLMA ZPC sadarbojas ar citām zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārzemēs, līdztekus bāzes 
finansējumam piesaistot finansējumu no valsts grantu projektiem, Eiropas Savienības 
struktūrfondiem un citiem avotiem. 

Zinātniskās darbības rezultāti atskaites periodā  
2011. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu mūzika 

kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu 
meklējumi. Projekta mērķis - pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas 
akadēmijas raksti septītā laidiena izstrādāto pētījumu materiālu izstrādei un publicēšanai, kā arī citu 
zinātnisko publikāciju izstrādei, piesaistot akadēmisko personālu, studējošos un pētniekus no citām 
zinātniskajām institūcijām. Projekta īstenošanā tika izdota 21 zinātniskā publikācija. 

2011. gada augustā-septembrī JVLMA ZPC īstenoja starptautisku projektu Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija. Projekta 
idejas autore un vadītāja - profesore Lolite Fūrmane (JVLMA).  Projekts tika izstrādāts sadarbībā ar 
Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu. Projekta mērķis ir aktualizēt Eiropas mūzikā līdz šim 
bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gadsimta mūzikas rokrakstu un iespieddarbu krājumu, 
kas sen glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. Projektu atbalstīja Baltijas-Vācijas Augstskolu 
birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta līdzekļiem.  Projekta īstenošanā tika iesaistīti 
attiecīgo nozaru eksperti: muzikoloģijas profesore, Dr. art.  Lolita Fūrmane (JVLMA), Dr. chem. 
Rudīte Kalniņa (RTU, viņas vadībā tika veikta seno nošu papīru korekta apstrāde tālākai 
saglabāšanai), Dr. Ūve Volfs (Uwe Wolf) no Leipcigas Baha arhīva. Projektā piedalījās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas vadītāja Daina Gauja, JVLMA postdoktorante ērģelniece 
Rudīte Līvmane-Lindenbeka, kuras zinātniskās intereses saistītas ar ērģeļmūziku Latvijas teritorijā 
18. gadsimtā, kā arī vairāki JVLMA un Leipcigas Universitātes studējošie.  
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Projekta ietvaros tika izstrādāti pamati datu bāzei par Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 

unikālo nošu kolekciju (ar daudziem 18. gadsimta Saksijas mūzikas autoru manuskriptiem), 
iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā RISM (Répertoir international des sources 
musicales), kas nodrošinātu sabiedrības informētību par šo nozīmīgo kultūras mantojumu, kā arī 
veicinātu vērtīgā vēsturiskā mantojuma padziļinātu zinātnisko izpēti nākotnē. Proekta ietvaros veiktie 
izpētes rezultāti tika apspriesti zinātniskā seminārā, kurā piedalījās projekta dalībnieki no Latvijas un 
Vācijas. Seminārs notika 2011. gada 29. Augustā.  

Akadēmiskā personāla individuālā iesaiste projektos: 
Dalība Leipcigas Universitātes (Vācija) zinātniskajā projektā Musica migrants III (2010-2011), 

projektā darbojas ZPC pētniece Dr. art. Lolita Fūrmane. 
Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory Network 

(www.normuth.org), JVLMA ZPC pārstāvis eksperta statusā projektā – pētniece Dr. art. Baiba 
Jaunslaviete. 

Dalība Daugavpils Universitātes ESF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības (Lat-Lit) 
programmas 2007.-2013.gadam  starptautiskajā projektā The Promulgation of Latvian-Lithuanian 
Chamber Musical Culture by Cross-border Youth Events (PRELUDIA) / Izpētes materiālu izstrāde 
par tēmu The history of Latvian chamber music (from the last third of the nineteenth century till the 
middle of the twentieth century) un to prezentēšana. JVLMA ZPC pētnieks Dr. art. Jānis Kudiņš. 
Akadēmiskā personāla dalība zinātniskajās konferencēs 
Lolita Fūrmane: Starptautiska konference Mūzika un daba ( sadarbībā ar Ķelnes Universitāti). 
Referāts The icelandic music as a cultural canon. Reikjavīkā (Islande), 2011. gada 18.–21. maijs. 
 
Baiba Jaunslaviete: 23. starptautiskais Baltijas seminārs Musik im Baltikum  Lineburgā (Vācijā). 
Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen Musikkritik. 
2011. gada 11. novembris. 
 
Jānis Kudiņš: Starptautiska konference Principles of Music Composing: National Romanticism and 
Contemporary Music. Referāts The Tendency of Neo-Romanticism in the Symphonic Music of Latvian 
Composers in the Early 21st Century. Several Aspects of the Local Stylistic Traditions in the Symphonic Works 
by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs Maskats. Viļņā (Lietuva), 2011. gada 19.–21. oktobris.  
 
Jānis Kudiņš: Starptautiska conference The Musical Work as a Sign. Referāts The Tendency of Neo-
Romanticism in the Symphonic Music of Latvian Composers in the early 21st Century. Several 
Aspects of the Stylistic Synthesis and Intertextuality in the Symphonic Works by Pēteris Vasks, Juris 
Karlsons and Artur Maskats. Bidgoščā (Polija), 2011. gada 22.– 23.  novembris. 
 
Izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 
Izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi muzikoloģijas apakšnozarē:  
Aija Kupjanska, Dejas un drāmas attiecības Artura Maskata baletā „Bīstamie sakari” (darba 
izstrādes zinātniskā vadītāja prof./pētn Lolita Fūrmane, recenzents doc./pētn. Jānis Kudiņš) 
 
Zane Kanberga, Skaņu māksla un tās aizsākumi Latvijā (darba izstrādes zinātniskais vadītājs 
prof./pētn. Mārtiņš Boiko, recenzente lekt. Baiba Kurpniece) 
 
Lana Ludiņa, Jura Ābola daiļrade. Tematika un inspirācijas avoti (darba izstrādes zinātniskais 
vadītājs prof./pētn. Mārtiņš Boiko, recenzente prof./pētn Lolita Fūrmane) 
 
Izstrādātie un aizstāvētie akadēmiskie maģistra darbi muzikoloģijas apakšnozarē:  
Ligita Ašme, Imanta Kalniņa daiļrade Latvijas mūzikas kultūras kontekstā 20. gadsimta otrajā pusē 
un 21. gadsimta sākumā (darba izstrādes zinātniskais vadītājs doc./pētn. Jānis Kudiņš, recenzente 
prof./pētn. Lolita Fūrmane) 
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Zane Šmite, Latviešu tradicionālās dziedāšanas veidi vēstures avotos, folkloras materiālos un 20. 
gadsimta audioierakstos (darba izstrādes zinātniskais vadītājs prof./pētn. Mārtiņš Boiko, recenzente 
asoc. prof. Anda Beitāne) 
 
Aleksandra Ustjaņivska, Mūzikas literatūras priekšmeta vēsture un funkcijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības sistēmā (darba izstrādes zinātniskā vadītāja prof. Ilma Grauzdiņa, recenzents pētn. 
Armands Šuriņš) 
 
Izstrādātie promocijas darbi, pabeidzot doktora studiju programmas Muzikoloģija sekmīgu apguvi:  
Valdis Bernhofs, promocijas darbs Skaņaugstuma un ritma struktūrsistēma audiālās uzmanības 
attīstībai, (darba izstrādes zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, recenzenti 
prof./pētn. Mārtiņš Boiko, asoc. prof. Anda Beitāne) 
 
Ieva Tihovska, promocijas darbs Mūzikas loma Latvijas romu identitātē un publiskajā reprezentācijā 
(darba izstrādes zinātniskais vadītājs prof./pētn Mārtiņš Boiko, recenzenti asoc. prof. Anda Beitāne, 
prof. Ilma Grauzdiņa) 
 
Indriķis Veitners, promocijas darbs Latvijas džeza vēsture 1920. –1944. (darba izstrādes zinātniskais 
vadītājs prof./pētn Mārtiņš Boiko, recenzenti prof./pētn. Lolita Fūrmane, doc./pētn. Jānis Kudiņš) 
 

JVLMA Promocijas padomē aizstāvēts promocijas darbs:  
Inese Žune, promocijas darbs - disertācija Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā 
(zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, Promocijas padomes recenzents – prof./pētn. 
Mārtiņš Boiko). Ar JVLMA Promocijas padomes 2011. gada 18. maija lēmumu I. Žunei piešķirts 
mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds muzikoloģijas apakšnozarē. 
Citas aktivitātes  
2011. gadā JVLMA ZPC turpināja aktīvu sadarbību ar citām JVLMA struktūrvienībām 
(Muzikoloģijas nodaļu, Doktorantūras padomi, Zinātnisko padomi, Promocijas padomi u.c.), 
iesaistoties studiju programmu izstrādē, doktorantūras studiju norisē un plānošanā, konferenču 
organizēšanā, sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām u.c. 
Pārskata gadā JVLMA ZPC darbinieki turpināja aktīvi komunicēt ar sabiedrību, piedaloties Latvijas 
Radio programmās (Radio-3 Klasika u.c.), publicējot materiālus Latvijas presē (žurnāli Mūzikas 
Saule, Māksla Plus u.c.). 
         JVLMA studējošo  izglītošanā liela nozīme ir mākslinieciskās prakses darba plānošanai un tās 
norisei. Prakse tiek plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām un organizēta 
saskaņā ar noslēgtajiem prakses līgumiem un individuālajām prakses darba programmām. Praksi 
īstenojām gan atklāto koncertu formā Mūzikas akadēmijā un ārpus tās, mācību stundu vai kolektīvās 
muzicēšanas nodarbību veidā mūzikas izglītības iestādēs.  

Vairāki studenti ir iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos kolektīvos – LNO orķestrī, 
Valsts simfoniskajā orķestrī, Liepājas simfoniskajā orķestrī, Rīgas profesionālajā pūtēju orķestrī, 
spēlē projektu orķestros.  

 
Savas mākslinieciskās prasmes docētāji un studējošie apliecināja radošajos projektos. 

2011./2012. akadēmiskajā gadā ir organizēti 183 projekti, no tiem: 
8 - orķestra koncerti, 36 - kamermūzikas koncerti, 3 - tradicionālās mūzikas koncerti, 7 -  
 vokālās mūzikas koncerti, 5 - džeza mūzikas koncerti, 16 – koncerteksāmeni, 10 - atklātās lekcijas, 
semināri, tikšanās, 2 – konferences, 51- meistarklase. 
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Studentu spilgtākie radošie sasniegumi atskaites periodā 

Studējošā vārds, 
uzvārds 

Konkrsa nosaukus Rezultāti 

Oskars Bokanovs Starptautiskais kontrabasu konkurss 12. 
Starptautiskās kontrabasu konferences 
ietvaros, Brno 

2. kategorijas goda diploms 

Katrīna Gupalo 1. Starptautiskais klavierspēles festivāls - 
konkurss "Izcilie pedagogi", Bulgārija 

1. vieta un diploms par meistarīgu A. 
Skrjabina skaņdarbu izpildījumu 

Katrīna Gupalo 5. Starptautiskais A.N. Skrjabina pianistu 
konkurss, Krievija 

Maskavas konservatorijas Speciālā 
prēmija un diploms 

Nadežda Bardjuka K. Davidova Starptautiskais čellistu 
konkurss, Latvija 

3. vieta C grupā 
Helga Lukševica Prof. Leo Maija ģimenes balva par 

labāko J.S. Baha skaņdarba 
interpretāciju 

Kristaps Ginters Starptautiskais konkurss-festivāls 
"AccoHoliday", Ukraina 

2. pakāpes laureāts 

Gļebs Beļajevs Starptautiskais forums "No Krievijas 
"Sudraba laikmeta" līdz "Jaunajai 
renesansei"" 

laureāta diploms 

Rūdolfs Krēsliņš  5. Starptautiskais Karola Lipinska 
Vroclavas Mūzikas akadēmijas kora 
diriģēšanas konkurss "Uz polifoniju", 
Polija 

2. vieta 

Agnese Nikolovska 
un Vita Gajevska 

14.Starptautiskais Frīdriha Kūlava 
flautistu konkurss, Vācija 

2. vieta flautas un klavieru 
kameransambļa kategorijā 

Elīna Gaile, Marta 
Jagmane, Zane 
Kalniņa, Dace 
Zālīte 

4. Starptautiskais S.I. Taņejeva 
kameransambļu konkurss, Krievija 

2. vieta, speciālbalva par krievu 
komponistu mūzikas dziļu 
interpretāciju, speciālbalva par 
mūsdienu komponistu mūzikas labāko 
interpretāciju.   

 
Balvu saņēmēji un stipendiāti 

YAMAHA Stipendijas konkursā uzvarēja  flautas spēles specializācijas maģistrante Guna 
Paula. Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras organizētā 20. konkursa JVLMA labākais 
studentu kameransamblis /13.03.2012./ laureāti: laureātu kategorijā A – dueti kļuvis prof. Guntas 
Sproģes un emerit. prof. Māra Villeruša klases kameransamblis Dace Zālīte (čells) un Veronika 
Zubairova (klavieres),  kategorijā B – lielie ansambļu sastāvi uzvarējis prof. Jāņa Maļecka klases  
Kvintets Alise… Līva Plociņa (vijole) Jānis Tretjuks (klarnete) Māra Botmane (čells) Elīna Gaile 
(klavieres) Edgars Vaivods (marimba,).  Uzvarētājiem piešķirtas JVLMA balvas, Latvijas Radio 3 
Klasika balva – ieraksta laiks Radio studijā  un JVLMA Studējošo pašpārvaldes žūrijas balvas. Par 
konkursu saņemta pozitīva atsauksme no žūrijas priekšsēdētāja vijolnieka prof. Sergeja Azizjana 
(Dānija). 
Cikls JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē ar 
lieliem panākumiem aizvadījis savu 14. koncertsezonu (ciklu organizē prof. Gunta Sproģe 
sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju).  

Mūsu akadēmija ir vienīgā Latvijas augstskola, kas piedāvā kompozīcijas studijas. Lai 
īstenotu bakalaura un maģistra studiju programmu stratēģiskos mērķus, Kompozīcijas katedra 
mākslinieciskās aktivitātes  cieši saista ar Latvijas un starptautiskās mūzikas kultūras attīstības 
tendencēm, tāpēc daudzi katedras organizētie mākslinieciskie projekti ir vērsti uz jauno 
komponistu integrāciju profesionālās mūzikas dzīves procesos. Jaunajiem komponistiem 
nepieciešams iegūt publicitāti, kontaktus ar atskaņotājiem, saņemt sabiedrības novērtējumu. 
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Blakus profesionālajai mūzikai topošie komponisti, sekojot vēsturiskai tradīcijai, iesaistās 
amatieru koru, bērnu koru un pūtēju orķestru repertuāra jaunradē, veido repertuāru Dziesmu un 
deju svētkiem. Šī specifika dažreiz atšķir mūsu studiju plānus no citu Eiropas augstskolu studiju 
plāniem, kas orientēti pamatā uz profesionālās mūzikas tendencēm. 

Kompozīcijas studenti piedalījās ESF doktorantūras studiju atbalsta projekta ietvaros 
organizētajā norvēģu komponista un Mūzikas akadēmijas profesora Lasses Tūresena lekciju kursā 
par spektromorfoloģiju, un daži studējošie veica arī praktiskus uzdevumus. Šo prasmju apguve 
paver jaunu radošo iespēju rakursu kompozīcijās. 
          Sadarbībā ar Vokālo katedru 3. un 5. semestra studenti rakstīja jaunas solo dziesmas 
kamerdziedāšanas studiju ieskaitei speciāli sadarbojoties ar vokālās nodaļas studentiem. Tas rosina 
radošo ieceri saistīt ar praktiskās realizācijas iespējām. 
          Regulāra kompozīcijas katedras sadarbība ir ar JVLMA studentu jaukto kori. Katru gadu 
vesela koncerta programma ir veltīta topošo komponistu jaundarbiem, tādējādi ne tikai 
instrumentālās, bet arī kora mūzikas rakstības pamatus studējošie var apgūt, praksē izvērtējot 
studijās sasniegtos rezultātus. Vairāku gadu garumā vērtējot šos koncertus redzam, kā no iesācēja 
students pamazām pilnveidojas par kora rakstību labi izprotošu profesionāli. 
         Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA sadarbībā ar JVLMA Kompozīcijas katedru katru gadu rīko 
jauno komponistu kompozīciju konkursu. Katrā konkursā jaunajiem komponistiem tiek dota 
iespēja risināt kādu īpašu radošu izaicinājumu, izzinot un paplašinot radošās inovācijas apvāršņus.       
       Aizvadītā gada konkurss rosināja jaunos autorus atklāt muzikālā teātra iespējas un balss 
neierobežotās izteiksmes diapazonu, tā devīze bija BALSS TEĀTRIS. Kopumā bija iesniegtas 9 
kompozīcijas. Laureātu vidū bija arī daudzi mūsu studējošie. 
Pirmo reizi Kompozīcijas katedra sadarbībā ar Pētera Vaska fondu un Klavieru katedru īstenoja 
māksliniecisku projektu Klavierdarbu konkurss. Tā mērķis ieinteresēt studējošos sadarbībai ar 
savas paaudzes jaunajiem pianistiem klavieru skaņdarbu jaunradē.  

Interesanta mākslinieciskā aktivitāte ir arī studējošo piedalīšanās katru gadu Komponistu 
savienības un Alojas pilsētas domes rīkotajā bērnu kora dziesmu konkursā Kas mēs bijām, esam, 
būsim. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību, rosināt jaunos 
komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim. 

Arī Kompozīcijas katedras profesūrai aizvadītais akadēmiskais gads bija bagāts ar radošiem 
sasniegumiem   
Profesora Jura Karlsona jaundarbi: 
Sonāte klavierēm Nr.3 (četrās daļās) 
„Ora pro nobis..”sieviešu korim a cappella 
„Selēnes zilie putni” Jauktam korim a cappella 
„Zīmes” trio flautai, karnetei un klavierēm 
Asoc. prof Andra Vecumnieka jaundarbi: 
2011 Venēcijas sentiments (Quasi valse pūtēju orķestrim versijas diviem pianistiem adaptācija 
diviem pianistiem, divām flautām un sitaminstrumentiem) 
Zinātniskās publikācijas: Sids Jura Karlsona mūzikā (Krājums Vēsture teātrī un drāmā, sast. S. 
Radzobe; LU Akadēmiskais apgāds Rīga, 2011) 
Profesores Selgas Mences jaundarbi un pirmatskaņojumi: 
Dialogs ērģelēm. Pirmatskaņojums Rīga Domā 9. martā, ērģelniece Larisa Bulava, atskaņojums 
Holandē – augustā. 
Stīgu kvartets. Pirmatskaņojums 22. martā Komponistu savienības organizēto jaunās mūzikas dienu 
ietvaros Spīķeru koncertzālē, Simfonietta Rīga stīgu kvartets. 
Trīs dziesmas ar latīņu tekstu sieviešu korim. 
Koncertīno viendabīgam korim Campanelli 
Vasaras smaržas flautai un stīgu trio, pirmatskaņots 06.08.2011. Dita Krenberga un Rix kvartets.  
Docenta Rolanda Kronlaka  Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni vijolei un 
klavierēm, kurš tika pasūtīts A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai. 
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1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā. 
Zinātniskās publikācijas 
Mūzikas akadēmijas raksti VIII  (Rīga: JVLMA, 2011) 
1st theme. Music and Identities: The Baltic Sea Region in the 21st Century 
 

Max Peter Baumann: Ethnicity, National Identity, and Transcultural Awareness  
 

Dan Bendrups: Lai atskan dziesmas: Latvian Music and Cultural Identity in Twenty-First Century 
New Zealand 
 

Martin Knust: The ‘Finnish Tone’ – Phenomenon or Fact? Some Remarks about Einojuhani 
Rautavaara’s Music and Aesthetics 
 

Ulrich Morgenstern: Dynamics of Identity in Russian Instrumental Folk Music Culture 
 

Guntars Prānis: New Approaches in Research of Gregorian Chant: Ethnomusicological Aspect 
Svetlana Sintsova: Conceptualisation of Karelian and Finnish Runic Heritage: A Case Study 
(Based on Musical Material of the Cantata Kanteletar by Edward Patlaenko and the Oratorio 
Kalevala by Roman Zelinsky) 
 

Ilze Šarkovska-Liepiņa: Latvian Women Composers: Gender Identity and Research Perspective 
 

Anu Veenre: Changes in Estonian Music and Composer’s Identity in the Last Decade of the Soviet 
Period  
 

Kalliopi Stiga, Eva-Maria von Adam-Schmidmeier: The ‘National Soul’ of an ‘Ecumenical’ Music, 
Through the Time…  
 

Judita Žukienė: Signs of Identity in Lithuanian Music of the Beginning of the 21st Century 
2nd theme. New Approaches to Music Analysis 
 

Oana Andreica: Psychoanalytical Inquires on Music. Gustav Mahler’s Orchestral Songs 
 

John Kefala-Kerr: Reading Music: Further Adventures in Creative Musicology 
 

Marina Chernaya: Computer Technologies on Serve to Texture Analysis for a Performer 
 

Mart Humal: Towards an Analytical Theory of Harmonic Counterpoint  
 

Imants Mežaraups: The Applicability of 20th-Century Analytical Methods for Music of Any Style, 
Including Jazz  
 

Markos Lekkas: From Mind to Ear, Music in Transit 
 

Jānis Petraškevičs: Aspects of Form-Building of Pierre Boulez’s Tombeau in the Context of Aural 
and Score Analysis 
 

Gundega Šmite: Towards the Analysis of Verbal Text Intelligibility in Contemporary Vocal Music  
Ieva Gintere: The Study of Conceptualism in the Latvian Music of the Early 21st Century. 
Terminological Issue  
Konstantin Zenkin: Alexei Losev’s Approach to the Meaning and Language of Music  
 

Jaunslaviete, B. Das Musikleben in Riga aus der Sicht deutscher, russischer und lettischer 
Musikkritik (1873–1914). In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. 
Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2011, S. 45–59.  
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1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, 
laboratoriju institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un 
konkrētu studiju programmu īstenošanā. 
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas šādas akadēmiskās struktūrvienības: 
- 17 katedras ar 13 klasēm; 
- Zinātniskās pētniecības centrs. 
1.13.1. JVLMA katedra ir studiju un pētnieciskā darba pamatvienība, kura pārstāv 
apstiprināta studiju virziena noteiktu specializāciju un apvieno specializācijas studiju kursu 
īstenošanā iesaistīto akadēmisko personālu. Katedras darbību reglamentē Senāta apstiprināts 
nolikums. 

Katedras galvenais uzdevums ir veidot JVLMA mērķiem un līmenim atbilstošas 
programmas studiju kursu saturu, nodrošināt satura kvalitatīvu īstenošanu un kontrolēt tās 
kompetencē ietilpstošo studiju kursu attīstību. 

JVLMA katedru/klašu un vadītāju uzskaitījums 
Klavieru katedra Prof. Juris Kalnciems 

Ērģeļu klase Asoc. prof. Vita Kalnciema 

Akordeona klase Doc. Jurijs Rižovs 

Vispārējo klavieru katedra Asoc. prof. Jānis Matulis 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra Prof. Gunta Sproģe 

Džeza mūzikas katedra Doc. Indriķis Veitners 

Koncertmeistaru katedra Asoc. prof. Dace Kļava 

Stīgu instrumentu katedra Lekt. Terēze Zīberte-Ijaba 

Kokles klase Viesdoc. Teiksma Jansone 

Pūšaminstrumentu katedra Asoc.prof. Jānis Retenais 

Metāla pūšaminstrumentu klase Asoc.prof. Jānis Retenais  

Koka pūšaminstrumentu klase Lekt. Guntis Kuzma 

Sitaminstrumentu klase Doc. Edgars Saksons 

Senās mūzikas katedra Asoc. prof. Māris Kupčs 

Kora diriģēšanas katedra Pieaic. docētājs Māris Sirmais 

Dziedāšanas klase Lekt. A. Sauka 

Orķestra diriģēšanas katedra Doc. Mārtiņš Ozoliņš 

Orķestra klase Asoc. prof. Andris Vecumnieks 

Vokālā katedra Lekt. Zigrīda Krīgere 

Operdziedāšanas klase Prof. Viesturs Gailis 

Mūzikas skolotāju katedra Lekt. Liene Batņa 

Kompozīcijas katedra Prof. Selga Mence 

Mūzikas tehnoloģiju katedra Doc. Rolands Kronlaks 

Muzikoloģijas katedra Doc. Jānis Kudiņš 

Mūzikas vēstures klase Doc. Jānis Kudiņš 

Mūzikas teorijas klase Prof. Ilma Grauzdiņa 

Etnomuzikoloģijas klase Prof. Anda Beitāne 

Horeogrāfijas katedra Asoc. prof. Zita Errs 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra  Ieva Devjatņikova 

Svešvalodu klase Pieaic. docētāja Valentīna Bērziņa 
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Katedru uzdevumi studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 
1) Klavieru  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Klavieru 
katedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pianisma vēsture +   Klavierspēle 

Klavierspēle +   
Kolokvijs specialitātē +   
Brīvā improvizācija   + Klavierspēle 

Akordeona spēle 
u.c. 

Vispārējā metodika/taustiņ-
instrumentu spēles metodika 

 + 
 
 
 

 Taustiņ-instrumentu 
spēle (klavierspēle, 
akordeona spēle, 
ērģeļspēle) 

Klavierspēles metodika  + 
 
 
 

 
C2 

 
C1 

Klavierspēle  
Kompozīcija, 
Mūzikas vēsture un 
teorija 
Ērģeļspēle 

Klavierspēles pedagoģiskā prakse  + 
 
 
 
 

 
C2 

 
C1 

Klavierspēle  
Kompozīcija, 
Mūzikas vēsture un 
teorija 
Ērģeļspēle 

 
 
Ērģeļu klase

Ērģeļbūve un vēsture +    
Ērģeļspēle Teoloģijas pamai +   

Liturģika +   
Himnoloģija +   
Ērģeļspēle +   
Liturģiskā spēle +   
Ērģeļpavadījums un ansamblis +   
Improvizācija +   
Diriģēšana +   
Kolokvijs specialitātē +   
Ērģeļspēle    C1 Klavierspēle 
Ērģeles    C2 
Ērģeles    C2 Klavesīna spēle 
Dziedāšana ērģeļu pavadījumā   + Vokālā mūzika 
Ērģeles   + Kompozīcija 
Radniecīgais instruments: 
Ērģeļspēle  

+   Klavierspēle 

Ērģeļspēles metodika  + 
 

 
C1 

Ērģeļspēle 
Klavierspēle 

Ērģeļspēles pedagoģiskā prakse  + 
 

 
C1 

Ērģeļspēle 
Klavierspēle 

 
Akordeona 
klase 

Akordeona spēle +   Akordeona spēle/ 
 Akordeona spēles vēsture +   

Kolokvijs specialitātē +   

Akordeona uzbūve, apkope, 
remonts 

  + 

Akordeona spēles metodika  +  
 

Akordeona spēle 

Akordeona spēles pedagoģiskā 
prakse 

 + 
 

 Akordeona spēle 
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas 
 
Klavieru 
katedra 
 
 
 
 

 
 
 

Klaviermūzikas literatūra  +  Klavierspēle 
Pianisma vēsture, stils un 
interpretācija 

 +  Klavierspēle 
 

Solo klavierspēle  +  Klavierspēle 
 Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  
Meistarklase  Prakse  
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Inovācijas pianisma 
metodikā 

  
+ 
 

 Klavierspēle 
 

Klavierspēle   + Kameransamblis 
(klavierspēle),  
Klavierpavadījums, 
Klavieru duets 

 
 
Ērģeļu klase 

Ērģeļmūzikas literatūra  +   
Ērģeļspēle Ērģeļmākslas vēsture  +  

Ērģeļspēle  +  
Inovācijas ērģeļspēles 
metodikā 

 +  

Ērģeļpavadījums/ 
ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  
Asistenta prakse  Prakse  
Meistarklase  Prakse  
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Ērģeļspēle   + Klavierspēle, 
Klavierpavadījums, 
Kameransamblis 
(klavieres), 
Klavesīna spēle, 
Kompozīcija 

 
 
 
Akordeona 
klase 

Akordeona literatūra  +   
Akordeona spēle 
 

Akordeona un radniecīgo 
instrumentu vēsture, stils 
un interpretācija 

  
+ 

 

Akordeona spēle  +  
Akordeonu ansamblis  +  
Akordeona būve, 
labošana un apkope 

  + 

Koncertprakse  Prakse  
Asistenta prakse  Prakse  
Meistarklase  Prakse  
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 Valsts  
pārbaud. 
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Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  
Klavieru katedra /akordeona klase/ ērģeļu klase Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

 
2) Vispārējās klavieru katedras kompetence studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, 
valsts 

pārbaudīju
mus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
 
 
 
 
Vispārējā 
klavieru 
katedra 

Klavierspēle +   Mūzikas vēsture un teorija 
Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Kora diriģēšana 
Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Simfoniskā orķestra 

diriģēšana Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Pūtēju orķestra diriģēšana 
Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Vokālā mūzika 
Klavierspēle +   Instrumentālā mūzika 

Ērģeļspēle Klavierspēle   + 
Klavierspēle   + 
Klavierspēle   + Instrumentālā mūzika 

Klavesīna spēle Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Instrumentālā mūzika 

Akordeona spēle Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Stīgu instrumentu spēle 

(vijole, alts, čells, kontrabass, 
arfa,  kokle) 

Klavierspēle   + 
 

Klavierspēle +   Pūšaminstrumentu / 
sitaminstrumentu spēle Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Kompozīcija 
Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Horeogrāfija 
Klavierspēle   + 
Klavierspēle +   Skaņu režija 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
Vispārējā 
klavieru 
katedra 

Klavierspēle 
 

  + Akordeona spēle; Stīgu 
instrumentu spēle; Pūšam-
instrumentu/ 
sitaminstrumentu spēle 

Klavierspēle 
 

  + Kompozīcija  

Klavierspēle 
 

  + Diriģēšana: Kora diriģēšana, 
Pūtēju orķestra diriģēšana, 
Simfoniskā orķestra 
diriģēšana 

Klavierspēle 
 

  + Kamerdziedāšana; 
Operdziedāšana 
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3) Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, 
valsts 

pārbaudī-
jumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
 
Kamer-
ansambļa 
un klavier-
pavadījuma 
katedra 

Kameransamblis 
/jauktais/ 

+ 
Prakse 

 + Pūtēju orķestra diriģēšana 

Klavierpavadījums +   + Klavierspēle 
Kameransamblis +  + Klavierspēle 

Stīgu instrumentu spēle 
Koncertmeistara diriģenta 
asistenta māksla 

  + Klavierspēle 

Kameransamblis +  + Akordeona spēle 
Kameransamblis +  + Stīgu instrumentu spēle (arfa, 

kontrabass) 

Kameransamblis /jauktais/   + Pūšaminstrumentu/ sitam-
instrumentu spēle 

Klavieru duets   + Klavierspēle 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
Kamer-
ansambļa 
un klavier-
pavadījuma 
katedra 

Kameransambļa literatūra  +  Kameransamblis 
(Taustiņinstrumentu spēle ) un 
Kameransamblis 
Stīgu instrumentu spēle  
*) Pūšaminstrumentu spēle 

Kameransambļa vēsture, 
stils un interpretācija 

 +  

Inovācijas kamermūzikā  +  
Kameransamblis 
*) Kameransamblis 
(jauktais) 

 +  

Klavierpavadījuma 
literatūra 

 +   
 
Klavierpavadījums Klavierpavadījuma vēsture, 

stils un interpretācija 
 +  

Klavierpavadījums  +  

Klavieru dueta literatūra  +   
 
Klavieru duets 

Klavieru dueta vēsture, 
stils un interpretācija 

 +  

Klavieru duets  +  

Koncertprakse       Prakse   
Kameransamblis 
Klavierpavadījums, Klavieru 
duets 

Asistenta prakse       Prakse  
Meistarklase             Prakse  
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana         

 Valsts  
pārbaud. 

 

Klavierpavadījums   + Kameransamblis 
(klavierspēle); 
Klavieru duets 
 

Kameransamblis   + Visu specializāciju un profilu 
jauktie instrumentālie ansambļi 
un klavieru duets 

Klavieru duets   + Kameransamblis 
(klavierspēle); 
Klavierspēle (solo); 
Klavierpavadījums 
 

Kameransamblis (jauktais)  +  Kokles spēle 
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4) Džeza mūzikas katedras kompetence studiju kursu īstenošanā 

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Džeza 
mūzikas 
katedra 

Džeza un estrādes 
mūzikas vēsture un 
literatūra 

+   Pūtēju orķestra diriģēšana 

Džeza un estrādes 
mūzikas aranžēšana 

+   

Improvizācija +     
Instrumentālā mūzika  
Džeza mūzika 
Vokālā mūzika Džeza vokāls 

Džeza teorija +   
Džeza mūzikas vēsture +   
Roka un popmūzikas 
vēsture 

+   

Džeza solfedžo +   
Basa spēles pamati +   
Perkusiju spēle +   
Džeza klavierspēle +   
Džeza kombo 
(ansamblis) 

+   

Džeza mūzikas 
praktikums 

+   

Sitaminstrumentu 
komplekta spēles pamati 

+   

Kolokvijs specialitātē, 
džeza mūzikas vēsture 
un teorija 

+   

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

 +  

Džeza mūzikas mācības 
pedagoģiskā prakse 

 +  

Džeza instrumenta spēle +   Instrumentālā mūzika  
Džeza mūzika 

Džeza vokāls +   
Elektronisko 
taustiņinstrumentu spēle 

  + Džeza klavierspēle 

Basģitāras vai 
kontrabasa spēle 

  + Basa spēle 

Izvēles instruments   + Instrumentālā mūzika  
Džeza mūzika 
Vokālā mūzika Džeza vokāls 

Džeza vokāls +    
Vokālā mūzika Džeza vokāls Džeza vokālais 

ansamblis 
+   

Džeza vokālais 
ansamblis - prakse 

+   

Kompozīcija un 
aranžēšana 

+   Džeza vokāls, 
Džeza instrumenta spēle 

Džeza mūzika   + Visas prof. bakalaura studiju 
programmas 

Džeza un populārās 
mūzikas vēsture 

+   Skaņu režija 
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju programma/ 
apakšprogramma  

specializācija/ profils 
 

A daļa 
 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
Džeza mūzikas 
katedra 
 
 
 
 
 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Pūšaminstrumentu 
spēle 
Kameransamblis 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Akordeona spēle 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Klavierspēle 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Klavierpavadījums 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Kameransamblis 
(klavierspēle) 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Mūzika un izglītība 

Džeza dziedāšana   + Kamerdziedāšana 
Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Simfoniskā orķestra 
diriģēšana 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Kora diriģēšana 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Sitaminstrumentu 
spēle 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

  + Pūšaminstrumentu 
spēle 

Džeza mūzikas 
mācības metodika 

  + Mūzika un izglītība 

Džeza mūzikas 
vēsture un literatūra 

 +   
 
 
Džeza mūzika 
 
 
 

Džeza mūzikas stils un 
interpretācija 

 +  

Džeza mūzikas 
aranžēšana 

 +  

Džeza instrumenta 
spēle 

 +  

Džeza mūzikas  
notācija 

 +  

Pavadījums   + 
Ansamblis   + 
Mūsdienu džeza 
mūzikas notācija 

  + 

Koncertprakse  +  
Asistenta prakse  +  
Meistarklase  +  
Diploma 
diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 +  

Džeza dziedāšana  +  
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5) Koncertmeistaru katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
 
Koncert-
meistaru 
katedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritmika +   Mūzikas vēsture un teorija 
Kora diriģēšana +    

Kora diriģēšana Dziedāšana +  + 
Ritmika   + 
Blokflautas spēle   + 
Orķestra diriģēšana   + 
Koris +   
Diriģēšana +   Simfoniskā orķestra diriģēšana 
Operas iestudēšana +   
Diriģēšana +    

 
Pūtēju orķestra diriģēšana 

Pūšaminstrumenta vai 
sitaminstrumentu spēle 

+   

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + 
Instrumenta spēle   + 
Kameransamblis +  
Akadēmiskā dziedāšana +    

 
Vokālā mūzika 

Skatuves kustība un deja +   
Ritmika +   
Operdziedāšana +  
Vokālais ansamblis +   
Laikmetīgā dziedāšana  + 
Kamerdziedāšana +   
Diriģēšana +   Instrumentālā mūzika Ērģeļspēle 
Dziedāšana  + 
Diriģēšana un partitūras spēle  +  Instrumentālā mūzika Akordeona 

spēle Akordeona spēle +   
Vijoļspēle/alta spēle/čella spēle/ +   Stīgu instrumentu spēle Vijoles, 

Alta, čella spēle Instrumenta spēle   + 
Diriģēšanas pamati   + 
Kontrabasa spēle +   Stīgu instrumentu spēle 

Kontrabasa spēle Instrumenta spēle   + 
Diriģēšanas pamati   + 
Arfas spēle +   Stīgu instrumentu spēle Arfas 

spēle Diriģēšanas pamati   + 
Dziedāšana   + Instrumentālā mūzika 
Solo dziedāšana +   Stīgu instrumentu spēle Kokles 

spēle Kokles spēle +   
Diriģēšana un partitūras spēle  +  
Pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta 
spēle 

+  +  
Pūšaminstrumentu/ 
Sitaminstrumentu spēle Radniecīgais instruments +   

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu 
kameransamblis 

+  + 

Instrumenta spēle   + 
Diriģēšanas pamati   + 
Diriģēšanas pamati +   Kompozīcija 
Orķestra diriģēšana   + 
Ritmika +    

 
Horeogrāfija 

Latviešu deja +   
Vēsturiskā deja +   
Skatuviskā tautas deja +   
Sarīkojumu deja +   
Klasiskā deja +  + 
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
 

A daļa 
B 

daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
Koncert- 
meistaru  
katedra 
 

Diplomdarba programmas 
sagatavošana un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbau-
dījums 

 Horeogrāfija 

Tautu deja  + 
Vijoļspēle/alta spēle/čella 
spēle/kontrabasa 
spēle/arfas spēle/kokles 
spēle 

 +   
Stīgu instrumentu spēle 

Pūšaminstrumentu spēle 
(konkrēts nosaukums) 

 +   Pūšaminstrumentu spēle 
(solo) 

Sitaminstrumentu spēle  +  Sitaminstrumentu spēle 

Kora diriģēšana, darbs ar 
kori 

 +   Kora diriģēšana 

Orķestra diriģēšana  +  Simfoniskā orķestra/Pūtēju 
orķestra diriģēšana 

Kamerdziedāšana  +  Kamerdziedāšana  

Operdziedāšana  +  Operdziedāšana 

Instrumenta spēle 
(stīgu, pūšam/sitam-
instrumenti) 

 +  Mūzika un izglītība 
Instrumenta spēles mācība 

Orķestra diriģēšana   +  
Prof. maģ. studiju 
programma Mūzika 

Kora diriģēšana    + 

Profilinstrumenta spēle  + 
Stīgu 
instrumentu/pūšaminstru
mentu/sitaminstrumentu 
spēle 

  + 

Kamerdziedāšana   + 
Operdziedāšana   + 
Ansamblis   + 

Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  
Koncertprakse Atbilstošās specializācijas: Stīgu instrumentu spēle/ Pūšaminstrumentu 

spēle 

B daļa apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss  
Koncertprakse Atbilstošās specializācijas 

B daļa apakšnozare  Diriģēšana 
Studiju kurss  

Koncertprakse Diriģēšana  

 

 



60 
 

6) Stīgu instrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 
pārbaud.) 

B 
daļa 

(ierobež
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
 
Stīgu 
instrumentu 
katedra 
 
 
 

 
 

Stīgu instrumentu tehnika +   Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Stīgu instrumentu tehnika +   Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 
spēle/kontrabasa spēle/arfas spēle 

+    
 
Stīgu 
instrumentu 
spēle 

Orķestra repertuārs +   
Orķestra literatūra   + 
Stīgu instrumentu atskaņotājmākslas 
vēsture 

+   

Stīgu kvartets +   
Stīgu instrumenta spēle   + 
Stīgu instrumentu uzbūve un apkope   + 
Kolokvijs specialitātē (vijole, alts, 
čells, kontrabass, arfa) 

Valsts 
pārbaud. 

  

Vispārējā metodika/ stīgu 
instrumentu spēles metodika 

 + 
 

 Stīgu 
instrumentu 
spēle  

Vijoļspēles/alta spēles metodika  + 
 

 Vijoļspēle, alta 
spēle 

Čella  spēles metodika  + 
 

+ Čella spēle, 
Kontrabasa 
spēle 

Kontrabasa spēles metodika  + 
 

 
+ 

Kontrabasa 
spēle, 
Čella spēle 

Arfas spēles metodika  +  Arfas spēle 
Vijoļspēles/alta spēles pedagoģiskā 
prakse 

 + 
 

 Vijoļspēle, alta 
spēle 

Čella  spēles pedagoģiskā prakse  + 
 

 
+ 

Čella spēle, 
Kontrabasa 
spēle 

Kontrabasa spēles pedagoģiskā 
prakse 

 + 
 

 
+ 

Kontrabasa 
spēle, 
Čella spēle 

Arfas spēles pedagoģiskā prakse  +  Arfas spēle 

Stīgu 
instrumentu 
katedra 
 
 

 
Kokles 
klase 
 
 
 
 

Kokles vēsture un mūzikas literatūra +    
Kokles spēle Kokles spēle +   

Radniecīgo instrumentu spēle +   
Kokles uzbūve un apkope   + 
Kameransamblis (kokļu)   + 
Brīvais pavadījums un improvizācija +   
Kokļu ansamblis +   
Kolokvijs specialitātē (kokles spēle) Valsts 

pārbaud. 
  

Kokles spēles metodika  +  
Kokles spēles pedagoģiskā prakse  +  
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
Stīgu 
instrumentu 
katedra 

 Vijoļspēles/alta 
spēles/čella 
spēles/kontrabasa spēles/ 
arfas spēles literatūra 

 +  Stīgu instrumentu 
spēle 

Stīgu kvarteta literatūra  +  Stīgu kvartets 

Stīgu kvartets  +  
Stīgu kvartets   + Kameransamblis, 

Stīgu instrumentu 
spēle 

Stīgu instrumentu 
mūzikas vēsture, stils un 
interpretācija 

 +  Stīgu instrumentu 
spēle; 
Stīgu kvartets 

Inovācijas stīgu 
instrumentu spēles 
metodikā 

 +  Kameransamblis, 
stīgu instrumentu 
spēle, Stīgu 
kvartets 

Vijoļspēle/alta spēle/čella 
spēle/kontrabasa spēle, 
arfas spēle 

 +  Stīgu instrumentu 
spēle 

Instrumenta spēle   + Kameransamblis, 
Stīgu instrumentu 
spēle;  
Stīgu kvartets 

Koncertprakse  
 

Prakse   
 
Stīgu 
instrumentu 
spēle;  
Stīgu kvartets 

Asistenta prakse  
Meistarklase  
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Diploma 
koncerteksāmena 
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts  

pārbaud. 

 

Instrumenta spēle   + Kokles spēle 

 
Stīgu 
instrumentu 
katedra 

 
 
 
Kokles 
klase 
 
 

Kokles literatūra  +   
 
 
Kokles spēle 

Kokles un radniecīgo 
instrumentu vēsture, stils 
un interpretācija 

 +  

Kokles spēle  +  
Kameransamblis (kokļu)  +  
Kokļu būve, labošana, 
apkope 

  + 

Koncertprakse  
 

Prakse  
Asistenta prakse  
Meistarklase    
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Diploma 
koncerteksāmena 
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts  

pārbaud. 
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Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 

Studiju kurss  
sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots studiju kurss Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 

 
 
7) Pūšaminstrumentu katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Pūšam-
instrumentu 
katedra 
 

 Pūšaminstrumentu 
tehnika 

+   Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 
 

Pūšaminstrumentu 
atskaņotājmākslas vēsture 

+ 
 

  Pūšam-
instrumentu 
spēle/Sitam-
instrumentu 
spēle 
 

Kolokvijs specialitātē 
 
 

Valsts 
pārb. 

  Pūšam-
instrumentu 
spēle/Sitam-
instrumentu 
spēle 
 

Vispārējā metodika/ 
pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu spēles 
metodika 

 + 
 
 
 

 
 

C1 

Pūšam-
instrumentu 
spēle, 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana 
 

Pūšaminstrumenta spēles 
metodika  
(atsevišķi pa 
specializācijām) 

 + 
 
 
 

C1 
 

C1 

Pūšam-
instrumentu 
spēle, 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana 
 

Pūšaminstrumenta spēles 
pedagoģiskā prakse 

 
 
 
 
 

+ C1 
 

C1 

Pūšaminstrum
entu spēle, 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana 
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

 

 
Koka 
pūšam-
instrumentu 
klase 

Koka pūšaminstrumentu 
spēle 

  + Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Koka pūšaminstrumenta 
spēle 

+    
Pūtēju orķestra 
diriģēšana Koka pūšaminstrumenta 

spēle 
  C1 

Koka pūšaminstrumenta 
spēle 

  C2 

Koka 
pūšaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Koka pūšaminstrumenta 
spēle 

+    
Koka pūšam-
instrumentu 
spēle 

Orķestra repertuārs +   
Radniecīgais instruments +   
Koka pūšaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Koka pūšaminstrumenta 
spēle 

  C1 

Koka pūšaminstrumentu 
uzbūve un apkope 

  C2 

Pūšaminstrumenta spēle   C2 
Orķestra literatūra   C2 

 
Pūšam-
instrumentu 
katedra 

Metāla 
pūšam-
instrumentu 
klase 

Metāla pūšaminstrumentu 
spēle 

  + 
 

Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Metāla pūšaminstrumenta 
spēle 

+    
Pūtēju orķestra 
diriģēšana Metāla pūšaminstrumenta 

spēle 
  C1 

Metāla pūšaminstrumenta 
spēle 

  C2 

Metāla pūšaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Metāla pūšaminstrumenta 
spēle 

+    
Metāla 
pūšaminstrume
ntu spēle 

Orķestra repertuārs +   
Radniecīgais instruments +   
Metāla pūšaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Metāla pūšaminstrumenta 
spēle 

  C1 

Metāla pūšaminstrumentu 
uzbūve un apkope 

  C2 

Metāla pūšaminstrumenta 
spēle 

  C2 

Orķestra literatūra   C2 
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Pūšam-
instrumentu 
katedra 

 
 
Sitam-
instrumentu 
klase 
 
 
 

Sitaminstrumentu spēle +    
Sitaminstrumentu 
spēle 

Orķestra repertuārs +   
Sitaminstrumentu 
kameransamblis 

+   

Orķestra literatūra    + 
Sitaminstrumentu uzbūve 
un apkope 

  + 

Sitaminstrumentu spēles 
metodika 

 + 
 
 

 
 
 

Sitaminstrumentu 
spēle 
 

Sitaminstrumentu spēles 
pedagoģiskā prakse 
 

 + 
 
 

 Sitaminstrumentu 
spēle 
 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas  

Pūšam-
instrumentu 
katedra 
 
 

 Pūšaminstrumentu vēsture, 
stils un interpretācija 

 +  Pūšaminstrumentu 
spēle (solo) 

Inovācijas pūšaminstrumentu 
spēles metodikā 

 +  Pūšaminstrumentu 
spēle, 
Kameransamblis 

Kameransamblis  +   
Pūšaminstrumentu 
spēle profils  
Kameransamblis 
 

Kameransamblis  Prakse  
Kameransambļa literatūra  +  
Kameransambļu vēsture, stils 
un interpretācija 

 +  

Koncertprakse  +  
Asistenta prakse  +  
Diploma koncerteksāmena 
programmas sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts  

pārbaud. 

 

Ansamblis   + Pūšaminstrumentu 
spēle (solo) 

Meistarklase  Prakse  Pūšaminstrumentu 
spēle (solo); 
Sitaminstrumentu 
spēle 
Kameransamblis 
 

Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Koka 
pūšam-
instrumentu 
klase 

Koka  pūšaminstrumentu 
literatūra 

 +  Koka 
pūšaminstrumentu 
spēle (solo) 

Koka pūšaminstrumentu spēle 
(konkrēts nosaukums) 

 +  Koka 
pūšaminstrumentu 
spēle (solo) 

Koka pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope  

  + Pūšaminstrumentu 
spēle (solo); 
Pūšaminstrumentu 
spēle 
Kameransamblis; 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

 
Koka pūšaminstrumentu spēle 

   
+ 

Koncertprakse  Prakse  Koka 
pūšaminstrumentu 
spēle (solo); 
 

Asistenta prakse   
Diploma koncerteksāmena 
programmas sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts  

pārbaud. 
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

 

Metāla 
pūšam-
instrumentu 
klase 

Metāla pūšaminstrumentu 
literatūra 

 +   
Metāla pūšam-
instrumentu spēle 
(solo) 
 

Metāla  pūšaminstrumentu 
spēle (konkrēts nosaukums) 

 +  

 
Metāla  pūšaminstrumentu 
būve, labošana, apkope  

   
+ 

Metāla pūšam-
instrumentu spēle 
(solo) 
Kameransamblis 

 
Metāla pūšaminstrumenta 
spēle 

   
+ 

Pūšam-
instrumentu spēle 
(solo); 
Kameransamblis; 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana, u.c. 

Koncertprakse  Prakse   
Pūšam-
instrumentu spēle 
(solo) 
 

Asistenta prakse   
Diploma koncerteksāmena 
programmas sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts  

pārbaud. 

 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
Pūšam-
instrumentu 
katedra 
 

 
Sitam-
instrumentu 
klase 
 
 
 

Sitaminstrumentu mūzikas 
literatūra 

 +   
Sitam-
instrumentu 
spēle 
 
 
 

Sitaminstrumentu spēle  +  
Ansamblis   + 
Sitaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

  + 

Inovācijas 
sitaminstrumentu spēles 
metodikā 

 +  

Koncertprakse   
Prakse 

 
Asistenta prakse  
Diploma koncerteksāmena 
programmas sagatavošana 
un atskaņojums 

 Valsts  
pārbaud. 

 

 
 
Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 
Studiju kurss  

sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots studiju 
kurss Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 
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8) Senās mūzikas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 
Senās 
mūzikas 
katedra 

Senā baznīcas mūzika +    
Kora diriģēšana Latīņu valodas pamati +   

Senās mūzikas 
ansamblis 

  + 

Latīņu valodas pamati   + Vokālā mūzika 

Senās mūzikas 
ansamblis 

  + 

Gregoriskā dziedāšana   + Ērģeļspēle 

Ģenerālbass   + 
Ģenerālbass   + Klavesīna spēle 

Senās mūzikas 
ansamblis 

  + Stīgu instrumentu spēle, 
Pūšaminstrumentu spēle 
(flauta, oboja, fagots)  

Baroka orķestris   + Stīgu instrumentu spēle, 
Pūšaminstrumentu spēle 

Blokflauta/traversflauta   + Flautas spēle 

Klavesīna spēle +  C2 Instrumentālā mūzika 
Ērģeļspēle 

Klavesīna spēle +  C1,  
C2 

Instrumentālā mūzika 
Klavierspēle 

Taustiņinstrumentu 
spēles vēsture un 
teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 
spēle Taustiņinstrumentu 
spēle – klavesīna spēle, 
ērģeļspēle Klavesīna 

spēle/Ērģeļspēle 
+   

Radniecīgā instrumenta 
spēle 

+   

Klavesīna/Ērģeļ-
pavadījums (continuo) 

+   

Klavesīna 
spēles/ērģeļspēles 
metodika 

 +  

Klavesīna 
spēles/ērģeļspēles 
pedagoģiskā prakse 

 +  

Stīgu instrumentu 
spēles vēsture un 
teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 
spēle 
Stīgu instrumentu spēle 

Instrumenta spēle +   
Radniecīgā instrumenta 
spēle 

+   

Stīgu instrumentu 
spēles metodika 

 +  

Stīgu instrumentu 
spēles pedagoģiskā 
prakse 

 +  
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Senās 
mūzikas 
katedra 

Pūšaminstrumentu 
spēles vēsture un teorija 

+   Vēsturisko instrumentu 
spēle 
Pūšaminstrumentu spēle Instrumenta spēle +   

Radniecīgā instrumenta 
spēle 

+   

Pūšaminstrumentu 
spēles metodika 

 +  

Pūšaminstrumentu 
spēles pedagoģiskā 
prakse 

 +  

Vēsturiskās 
dziedāšanas māksla 

+    
Vokālā mūzika 
Senā mūzika Senās mūzikas 

dziedāšana 
+   

Klavesīna spēle +   
Baroka operas projekts/ 
Baroka operas 
uzvedums 

+   

Vēsturiskā teātra un 
runas māksla 

+   

Galma žesti un dejas +   
Senās mūzikas 
dziedāšanas mācīšanas 
metodika 

 +  

Senās mūzikas 
dziedāšanas 
pedagoģiskā prakse 

 +  

Sakrālās mūzikas 
dziedāšana 

  + 

Latīņu valodas pamati   + 
Brīvā ornamentiskā 
improvizācija 

+   Vēsturisko instrumentu 
spēle  
Taustiņinstrumentu spēle 
Stīgu instrumentu 
spēle 
Pūšaminstrumentu 
spēle 
Vokālā mūzika 
Senā mūzika 

Senās mūzikas 
ansamblis 

+   

Kolokvijs specialitātē Valsts pārb.   
Senās 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

  + 

 
Baroka orķestris 

 
+ 

  Vēsturisko instrumentu 
spēle  
Stīgu instrumentu 
spēle 
Pūšaminstrumentu 
spēle 
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Katedra 

 
Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju programma A daļa

(Obligātā 
daļa) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
Senās 
mūzikas 
katedra 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + Kora diriģēšana 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + Kamerdziedāšana; 
Operdziedāšana 

Senās mūzikas interpretācija   + Simfoniskā orķestra 
diriģēšana 

Senās mūzikas interpretācija   + Kameransamblis, 
klavieru duets 

Senās mūzikas interpretācija   + Klavierpavadījums 

Senās mūzikas interpretācija   + Ērģeļspēle; 
Klavesīna spēle 

Senās mūzikas interpretācija   + Stīgu instrumentu spēle 

Senās mūzikas literatūra un instrumenti  +   
 
 
Senā mūzika 
Instrumentālā mūzika 
 
 

Senās mūzikas notācija un ornamentika  +  

Ģenerālbass  +  

Baroka orķestris  +  

Senās mūzikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Orķestra/ansambļa darba prakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diploma koncerteksāmena  programmas 
sagatavošana un atskaņojums 

 +  

Diplomreferāt izstrāde un aizstāvēšana  +  

Instrumenta spēle  + + 

Senās mūzikas ansamblis   + Vokālā mūzika 
Kamermūzika 

Senās mūzikas literatūra   +   
 
 
Senā mūzika 
Vokālā mūzika 

Senās mūzikas notācija un ornamentika  +  

Ģenerālbass  +  

Senās mūzikas dziedāšana/izrādes 
projekts  

 +  

Senās mūzikas ansamblis  +  

Koncertprakse  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase   +  

Diplomreferāt izstrāde un aizstāvēšana  +  

Diploma koncerteksāmena  programmas 
sagatavošana un atskaņojums 

 +  

Senās mūzikas dziedāšana   + 

Senās mūzikas ansamblis   + 

Sakrālās mūzikas interpretācija   + 
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju programma/ 

apakšprogramma  
specializācija/ profils 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
 
Senās 
mūzikas 
katedra 
 
 
 

Klavesīna mūzikas 
literatūra 

 +   
Klavesīna spēle 

Taustiņinstrumentu 
vēsture 

 +  

Inovācijas klavesīna 
spēles metodikā 

 +  

Klavesīna spēle  +  

Baroka 
kameransamblis un 
pavadījums 

 +  

Pavadījums/ 
ansamblis 

  + 

Koncertprakse  Prakse  

Asistenta prakse  Prakse  

Meistarklase  Prakse  

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts  
pārbaud

. 

 

Diploma 
koncerteksāmena 
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 Valsts  
pārbaud

. 

 

Klavesīna spēle   + Klavierspēle; 
Ērģeļspēle 

Klavesīna spēle   + Klavierpavadījums; 
Kameransamblis (klavieru), 
klavieru duets 

Klavesīna spēle   + Kompozīcija 
 

 
 
 
Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 
Studiju kurss  

sadarbībā ar katedru, kuras kompetencē nodots 
studiju kurss Augstskolas asistenta prakse 

Koncertprakse 

Brīvās izvēles studiju kursi 
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9) Kora diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Kora 
diriģēšanas 
katedra 

 Kora literatūra un 
stilistika 

+    
Kora diriģēšana 

Kora darba metodika +   
Kora diriģēšana +   
Koris un kora darba 
prakse 

+   

Darbs ar kori +   
Bakalaura 
diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana  

+   

Kolokvijs kora 
diriģēšanā 

+   

Darbs ar kori +   Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Darbs ar kori +   Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

Vispārējā metodika/ 
diriģēšanas metodika; 
kora diriģēšanas 
metodika 

 +  Diriģēšana  
 
 

Kora diriģēšanas 
mācīšanas metodika 

 +  Kora diriģēšana 
 

Kora diriģēšanas 
pedagoģiskā prakse 

 +  

 
Kora 
diriģēšanas 
katedra 

 
 
Dziedāšanas 
klase 
 

Dziedāšana 
 

+   Kora diriģēšana 

Mūsdienu mūzikas 
vokālās tehnikas 

  C3 
 

Kora diriģēšana 

Vokālā prakse   C3 Kora diriģēšana 
Balss nostādīšana +   Ērģeļspēle 
Solo dziedāšana +   Kokles spēle 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
Kora 
diriģēšanas 
katedra 

 Laikmetīgā kora 
literatūra 

 +   
 
 
Kora diriģēšana 

Mūsdienu 
profesionālo koru 
programmas, stils un 
interpretācija 

 +  

Inovācijas kora 
darba metodikā 

 +  

Kora diriģēšana, 
darbs ar kori 

 +  

Koncertprakse  
 

Prakse  
Asistenta prakse  
Meistarklase  
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 
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10) Orķestra diriģēšanas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 
pārbaudījumus

) 

B 
daļa 

(ierobež
. izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Orķestra 
diriģēšanas 
katedra 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 
vēsture 

+   Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana Simfoniskā orķestra diriģēšana +   

Darbs ar orķestri +   
Simfoniskā orķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 
programmas   

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 
pamati 

  + 

Diriģēšanas pamati +   Kompozīcija 
Pūtēju orķestru vēsture un literatūra +   Pūtēju orķestra  

diriģēšana Pūtēju orķestra diriģēšana +   
Darbs ar orķestri +   
Pūtēju orķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 
programmas 

Pūtēju orķestra diriģēšanas pamati   + 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 
mācīšanas metodika 

 +  Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Pūtēju orķestra diriģēšanas 
mācīšanas metodika 

 +  Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

Simfoniskā orķestra diriģēšanas 
pedagoģiskā prakse 

 +  Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Pūtēju orķestra diriģēšanas 
pedagoģiskā prakse 

 +  Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

Diriģēšana un partitūru spēle  +   
Akordeona 
spēle 

Darbs ar ansambli vai orķestri  +  

Diriģēšana un partitūras spēle  +  Kokles spēle 
Darbs ar ansambli vai orķestri  +  

Simfoniskā 
orķestra 
klase 

Orķestris un Orķestra prakse +   Stīgu 
instrumentu 
spēle  
Pūšaminstr./ 
sitaminstr. 
spēle  

Orķestra pianists   + Klavierspēle 
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež
. izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
Orķestra 
diriģēšanas 
katedra 

Simfoniskā orķestra diriģēšana  +  Kora diriģēšana 

Orķestra mūzikas vēsture un 
interpretācija 

 +   
 
Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 
 
 
 
 
 
 
 

Inovācijas simfoniskā orķestra 
darba metodikā 

 +  

Simfoniskā orķestra diriģēšana  +  

Koncertprakse  
 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 
programmas sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts 

pārbaud. 

 

Simfoniskā orķestra diriģēšana   + Mūzika 

Pūtēju orķestra diriģēšana   + Mūzika 

Pūtēju orķestra mūzikas vēsture  +   
Pūtēju orķestra  
diriģēšana 

Izcilākie orķestra diriģenti,  
programmas, stills, 
interpretācija  

 +  

Inovācijas pūtēju orķestra darba 
metodikā 

 +  

Pūtēju orķestra diriģēšana  +  

Koncertprakse  
 

Prakse  

Asistenta prakse  

Meistarklase  

Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Diploma koncerteksāmena 
programmas sagatavošana un 
atskaņojums 

  
Valsts 

pārbaud. 

 

Diriģēšanas pasniegšanas metodika 
un prakse 

  + Diriģēšana 

Simfoniskā 
orķestra 
klase 

Orķestra prakse  +  Stīgu 
instrumentu 
spēle 
(vijole/alts/čells/ 
kontrabass/arfa) 
Kameransamblis; 
Stīgu kvartets; 
Pūšaminstr./ 
sitaminstr. spēle 
(solo, 
kameransambis) 
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11) Vokālās katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

Katedra 
 

Klase 
 

Studiju kurss 
Studiju kursa tips  

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
Vokālā 
katedra 
 
 

 Darbs ar  vokālistiem +   Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana 

Akadēmiskā 
dziedāšana 

+    
Vokālā 
mūzika Dziedāšana ērģeļu 

pavadījumā 
  + 

Vokālais ansamblis +   
Kamerdziedāšana +   
Kolokvijs specialitātē +   
Skatuves kustība un 
deja 

+   

Ķīnas kustību un 
veselības māksla 

  + 

Vokālā darba metodika +   Kora 
diriģēšana 

Vispārējā (vokālā) 
metodika 

 
 

+ 
 

 
 

Vokālā 
mūzika 

Vokālā darba metodika  
 

+  
 

Balss nostādīšanas 
metodika (bērnu, zēnu 
un jauniešu balss 
nostād.) 

 
 

 
 

C2 
 

Kora 
diriģēšana 
 

Pedagoģiskā prakse  +  Vokālā 
mūzika 

Kora vokālā pedagoga 
balss nostādīšanas 
prakse 

 
 

 
 

C2 
 

Kora 
diriģēšana 
 

Operdziedā-
šanas klase 

Aktiermeistarība +    
Vokālā 
mūzika 

Grims +   
Skatuves runa +  + 
Operdziedāšana +   
Operas režija un 
aktiermeistarība 

+   Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana Operas iestudēšana +   

Skatuves runa +   Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

Skatuves runa +   Kora 
diriģēšana 
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot praksi, 

valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
Vokālā 
katedra 

 Vokālās 
kamermūzikas 
literatūra 

 +  Kamerdziedāšana 

Vokālās 
kamermūzikas 
stils un 
interpretācija 

 +  

Inovācijas 
kamerdziedāšanas 
metodikā 

 +  

Kamerdziedāšana  +  
Inovācijas 
operdziedāšanas 
metodikā 

 +   
Operdziedāšana 

Operdziedāšana  +  
Ansamblis   + Kamerdziedāšana;  

 
Operdziedāšana 

Asistenta prakse  +  
Meistarklase  +  
Kamerdziedāšana   + Operdziedāšana 

Operdziedāšana   + Kamerdziedāšana 

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 +  Operdziedāšana 
Kamerdziedāšana 

Vokālā darba 
metodika un 
prakse 

 
 

 
 

 
+ 
 

Mūzika/ 
Diriģēšana, 
Vokālā mūzika, 
Mūzikas mācība 

Operdziedāšanas 
klase 

Operas 
dramaturģija 
 

  + 
Operdziedāšana 

Kamerdziedāšana 

Operdziedāšanas 
prakse 

 +  
Operdziedāšana 
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12) Mūzikas skolotāju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju programma A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Mūzikas 
skolotāju  
katedra 
 

Psiholoģija  +   
Profesionālās bakalaura 
studiju programmas, t.sk. 
Skaņu režija  

Pedagoģija  +  
Pedagoga ētika  +  
Vispārējā 
metodika 

 +  

 
Ritmika +   Mūzikas vēsture un teorija 
Ritmika +   Vokālā mūzika 
Ritmika   + Kora diriģēšana 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
Mūzikas 
skolotāju 
katedra 

Mūzikas 
augstskolu 
didaktika 

+   Mūzika 
visas apakšprogrammas, 
Horeogrāfija 

 
13) Kompozīcijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
Kompozīcijas 
katedra 

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas 

+   Kompozīcija 

Kompozīcija +   
Partitūras spēle +   
Instrumentācija +   
Notācija  un improvizācija +   
Instrumentu mācība +   Kompozīcija, Mūzikas vēsture un 

teorija, Simfoniskā orķestra 
diriģēšana 

Orķestra stilu vēsture +   

Partitūras spēle un 
instrumentācija 

+   Mūzikas vēsture un teorija 

Partitūras spēle +   Kora diriģēšana 
Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas 

+    
Simfoniskā orķestra diriģēšana 

Partitūras spēle +   
Instrumentācija +   
Partitūras spēle +   Pūtēju orķestra diriģēšana 
Instrumentācija +   
Aranžēšana  +  Akordeona spēle 
Aranžēšana  +  Kokles spēle 
Kompozīcija   + Studiju kursu var izvēlēties visu 

studiju programmu studenti Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas 

  + 

Instrumentu mācība +  + Skaņu režija 
Mūzikas notācija un 
interpretācija 

+   

Mūzikas notācijas mācība   + 
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
 
Kompozīcijas 
katedra 
 
 
 
 

Laikmetīgās 
mūzikas analīze 

 +   
 
 
 
Kompozīcija 
 
 

Stils un 
interpretācija 

 +  

Kompozīcija  +  

Instrumentācija  +  

Asistenta prakse  +  

Meistarklase  +  

Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud. 

 

Mūsdienu mūzikas 
notācija un 
partitūru analīze 

  + 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas un 
elektroakustiskā 
mūzika 

  + 

Kompozīcijas 
mācības metodika 
un prakse 

  + 

Algometriskā 
kompozīcija 

 +  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un 
partitūru spēle 

 + + Simfoniskā orķestra 
diriģēšana; 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana Instrumentācija   + 

Partitūru spēle   + 

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

 +  Klavierspēle; 
Klavierpavadījums; 
Klavieru duets; 
Kameransamblis; 
Akordeona spēle; 
Stīgu instrumentu 
spēle,  
Stīgu kvartets; 
Pūšam/sitam-
instrumentu  spēle 
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles)

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas 
 
Kompozīcijas 
katedra 
 
 

Improvizācija   + Pūtēju orķestra diriģēšana 
Mūsdienu mūzikas 
notācija un 
partitūru spēle 

  + Kora diriģēšana 
Mūzika un izglītība 

Aranžēšana   + 
Partitūru spēle   + 
Ģenerālbass un 
improvizācija 

  + Ērģeļspēle 

Aranžēšana   + Akordeona spēle 
Kokles spēle Partitūru spēle   + 

Improvizācija   + 
Instrumentācija   + 

 
 
 

Stīgu instrumentu spēle 
(solo; kameransamblis; 
stīgu kvartets) 
Pūšam/sitam- 
instrumentu spēle (solo; 
kameransamblis) 

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

  + Mūzika 

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas 
notācija un 
interpretācija 

  + Vokālā mūzika 

 
 
Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 
 

B daļa apakšnozare Instrumentālā mūzika 
Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 
B daļa apakšnozare Vokālā mūzika 

Studiju kurss 
Mūsdienu mūzikas notācija 
B daļa apakšnozare  Kompozīcija 

Studiju kurss 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 
Mūsdienu mūzikas notācija 
Augstskolas asistenta prakse 
Kompozīcija un instrumentācija 
 
B daļa apakšnozare  Diriģēšana 

Studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas notācija 
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14) Mūzikas tehnoloģiju katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 

daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura/ maģistra studiju programmas 

 
Mūzikas 
tehnoloģiju 
katedra 

Akustika  +    
 
 
Skaņu režija 

Elektrotehnika un 
elektronika  

+   

Digitālo signālu  
mācība un apstrāde 

+   

Skaņu ierakstu tehnoloģijas  +   
Audio sistēmu komponenti 
un sistēmu veidošana 

+   

Elektroakustiskā mūzika  +   

Skaņu ierakstu producēšana +   

Daudzkanālu ierakstu 
sistēmas  

+   

Skaņu ieraksta gala apstrāde 
(māsterings)  

+   

Mūzikas tehnoloģiju  
mācības metodika 

  +  

Pedagoģiskā prakse +  
 Apskaņošanas prakse +   
Skaņu ierakstu prakse +   
Kolokvijs mūzikas 
tehnoloģijās  

+  
Valsts pārb. 

  

Skaņu režija (apskaņošana) + 
Valsts pārb. 

  

Skaņu ierakstu producēšana + 
Valsts pārb. 

  

Elektroakustiskā mūzika    + Studiju kursu var 
izvēlēties visu 
studiju programmu 
studenti 

Elektroakustiskā mūzika +   Kompozīcija 
Mūzikas tehnoloģijas +   

Džeza mūzika 
Ierakstu producēšana   
Spec. programma Sibelius    + Studiju kursu var 

izvēlēties visu 
studiju programmu 
studenti un 
maģistranti 

Mūzikas tehnoloģijas   +  Akadēm. maģistra 
studiju programma 
Mūzika 
apakšprogramma 
Kompozīcija 
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15) Muzikoloģijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  
 

Katedra 
 

Klase 
 

Studiju kurss 
Studiju kursa tips Studiju 

programma A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 
Muzikoloģijas 
katedra 

 
 
 
 

Bakalaura darbs, 
bakalaura darba izstrāde 
un aizstāvēšana 

+    Mūzikas vēsture 
un teorija (izņemot 
etnomuzikoloģiju) 

Mūzikas vēsture un 
teorija 

Valsts 
pārbaud. 

  Mūzikas vēsture un 
teorija, 
Kompozīcija 

Muzikoloģija +   Mūzikas vēsture un 
teorija 

Kolokvijs mūzikas 
vēsturē un teorijā 

Valsts 
pārbaud. 

  Instrumentālā 
mūzika, Vokālā 
mūzika, 
Diriģēšana, 
Horeogrāfija 

Arhīvu prakse +   Mūzikas vēsture un 
teorija, Etno-
muzikoloģija Lektora prakse +   

Redaktora prakse +   

Publicistikas prakse +   

Žurnālistikas prakse +   

 
Mūzikas vēsture un 
teorija 

 
+ 

  Instrumentālā 
mūzika, Vokālā 
mūzika, 
Diriģēšana,  

Mūzikas vēsture un 
teorija 

+   Skaņu režija 

Profesionālās maģistra studiju programmas  
 
 
Muzikoloģijas 
katedra 

 
 

Mūzikas uztveres 
fizioloģija 

+   Mūzika; 
Horeogrāfija 

Mūzikas psiholoģija +   

Zinātniskā darba pamati +   Mūzika; 
Horeogrāfija Stils un interpretācija +   

Tradicionālā kultūra 
mūsdienu kontekstā 

 
 

 
+ 

 
 

Kokles spēle 

Opermūzikas  literatūra  +  Operdziedāšana 

Opermūzikas vēsture  +  

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

 +  Mūzika 

Diplomreferāta 
izvērtēšana un 
aizstāvēšana  

 Valsts 
pārbaudījums 

 Mūzika 
Horeogrāfija 
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Katedra 

 
Klase 

 
Studiju kurss 

Studiju kursa tips Studiju 
programma A daļa 

(obligātā) 
B daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Akadēmiskā  maģistra studiju programma 
 
 
Muzikoloģijas 
katedra 

 Mūzikas antropoloģija +   Mūzika 
Stils un interpretācijas  
māksla 

+   

Zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģija   

+   

Zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģija   

 +  Muzikoloģija 
 
Etno-
muzikoloģija  

Specializācijas 
profilkursi  

 +  

Audiālā uztvere un 
uzmanība 

 +  

Baltijas mūzika 21.gs. 
sākumā 

 +  

Mūzikas terminoloģija  +  
Akadēmisko tekstu 
stilistika un rediģēšana 

 +  

Zinātnisko pētījumu 
aprobācijas prakse 

 +  

Maģistra darbs  +  
Brīvās izvēles studiju 
kursi 

  + 

Zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģija   

 +  Instrumentālā 
mūzika 
Vokālā mūzika 
Kompozīcija 
Diriģēšana 

Zinātniskā darba prakse  +  
Maģistra darbs    
Mūzikas analīzes 
koncepti 

 +  

Mūzikas stilu un žanru 
teorijas 

 +  

Instrumentālās mūzikas 
stili   

 +  Instrumentālā 
mūzika 

Interpretācijas māksla  +  
Vokālās mūzikas stili    +  Vokālā mūzika 
Interpretācijas māksla  +  
Mūzikas stili    +  Kompozīcija 
Mūzikas stili       

Diriģēšana Interpretācijas māksla    
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju 

programma 
A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Akadēmiskā  doktora  studiju programma  Muzikoloģija 
 

 
Muzikoloģijas 
katedra/ 
doktora studiju 
programmas 
direktors 
 

 Promocijas darba izstrāde 
un literatūras studijas 

+    
Vēsturiskā 
muzikoloģija 
 
Sistemātiskā 
muzikoloģija 
 
Etnomuzikoloģija 

Pētniecības metodoloģija 
un metodes 

 +  

Vēsturiskā 
muzikoloģijas 
specializācijas un 
profilkursi 

 +  

Sistemātiskās 
muzikoloģijas 
specializācijas un 
profilkursi 

 +  

Etnomuzikoloģijas 
specializācijas un 
profilkursi 

 +  

Brīvās izvēles studiju 
kursi 

  + 

Zinātniskā darba aprobācijas prakse 
Akadēmiskā darba 
prakse 

 +  

Zinātniskā darba prakse  +  
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju 

programma 
A daļa 
(obligātā) 

B daļa 
(ierobež. 
izvēles) 

C daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

 
Muzikoloģijas 
katedra 

 
Mūzikas 
vēstures 
klase 
 
 
 

 
Mūzikas vēsture 

 
+ 
 

   Mūzikas 
vēsture un 
teorija, 
Kompozīcija, 
Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana, 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana 
 

 
Latviešu mūzikas 
vēsture 

 
+ 

  

Mūzikas 
vēsture/Ievads 
mūzikas vēsturē 

+   Instrumentālā 
mūzika 
 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

+   

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 
estētika 

+   Prof. bak  stud. 
progr., izņemot 
Orķestra diriģēšana 
un Mūzikas vēsture 
un teorija

Mūzikas vēsture/ 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

+   Kora 
diriģēšana, 
Vokālā mūzika  

Latvijas Mūzikas 
literatūra 

+   

Mūzikas vēsture/ 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

+    
Etno-
muzikoloģija 

Latvijas Mūzikas 
literatūra 

+   

Mūzikas vēsture +   Horeogrāfija 

Sakrālās mūzikas 
vēsture 

+   Ērģeļspēle 

Vokālās mākslas 
vēsture 

+   Vokālā mūzika 

Džeza mūzikas 
vēsture 

+   Mūzikas 
vēsture un 
teorija Populārās mūzikas 

vēsture 
+   
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
Studiju 

programma 
A daļa 

(ieskaitot 
praksi, valsts 

pārbaud.) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Muzikoloģijas 
katedra  
 
 
 
 

 
Mūzikas 
teorijas 
klase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonija +   Mūzikas vēsture 
un teorija, 
Kompozīcija, 
Simfoniskā 
orķestra 
diriģēšana, 
Pūtēju orķestra 
diriģēšana 

Polifonija +   
Solfedžo +   
Mūzikas forma +   

Solfedžo +    
Etnomuzikoloģija Mūzikas teorija un analīze +   

Muzikālās dzirdes attīstības 
praktikums 

+   Skaņu režija 

Mūzikas teorija +    
Vokālā mūzika Solfedžo +   

Mūzikas teorija un analīze +   
Mūzikas teorija +   Horeogrāfija 
Mūzikas teorija un analīze +    

Kora diriģēšana Solfedžo +   
Mūzikas teorija un analīze +   Instrumentālā 

mūzika Solfedžo +   
Mūzikas teorija un analīze +    

Vēsturiskā mūzika Solfedžo +   
Vispārējā metodika/ 
mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 + 
 
 

 
 

Mūzikas vēsture 
un teorija, 
Kompozīcija 
Etnomuzikoloģija 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika/ 
Solfedžo un mūzikas 
literatūras mācīšanas 
metodika/ 
Mūzikas teorētisko priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 +  
 

 
 

Mūzikas vēsture 
un teorija, 
Kompozīcija 
 

Mūzikas teorētisko priekšmetu 
pedagoģiskā prakse 

 +  Mūzikas vēsture 
un teorija, 
Kompozīcija 
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
(ieskaitot 

praksi, valsts 
pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 
 
Muzikoloģijas 
katedra  
 
 

 
Etno-
muzikoloģijas 
klase 
 
 
 
 

Bakalaura darbs +    
Etnomuzikoloģija 
 

Etnomuzikoloģija +   
Džeza vēsture +   
Populārā mūzika +   
Pasaules tautu 
mūzika 

+   

Latvijas un Baltijas 
tradicionālā mūzika 

+   

Latviešu 
tradicionālās 
dziedāšanas stili 

+   

Tradicionālais 
instrumentārijs un 
instrumentālā 
mūzika 

+   

Folklora +   
Kultūras 
antropoloģija 

+   

Transkripcija +   
Tradicionālā 
dziedāšana 

+   

Tradicionālo 
instrumentu spēle 

+   

Ansamblis +   
Tradicionālās 
mūzikas ansambļa 
prakse 

Prakse   

Instrumenta spēle   
 
Lauka pētījumi 

+ 

  
 

+ 

Etnomuzikoloģija, 
Mūzikas vēsture 
un teorija, 
Kompozīcija 

Folklora un 
etnogrāfija 

+ 
  

Horeogrāfija 

Latvijas un Baltijas 
tradicionālā mūzika 

+   Mūzikas vēsture 
un teorija, 
Kompozīcija 

Pasaules tautu 
mūzika un 
instrumenti 

+   
Kokles spēle 

Tradicionālā mūzika +   Kokles spēle,  
Tradicionālās 
mūzikas mācīšanas 
metodika 

 +  
Etnomuzikoloģija 
 
 
 

Tradicionālās 
mūzikas 
pedagoģiskā prakse 

 +  
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16) Horeogrāfijas katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
Horeogrāfijas 
katedra 
 

Dejas vēsture +    
 
Horeogrāfija 

Režijas pamati 
scenogrāfija 

+   

Kostīmu vēsture +   
Dejas kompozīcija +   
Klasiskās dejas 
teorija un prakse 

+   

Modernā deja +   
Latviešu deja +   
Džeza deja +   
Funkcionālā 
anatomija 

+   

Diplomdarba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

+   

Kolokvijs 
specialitātē 

+   

Laikmetīgās 
horeogrāfijas 
repertuārs 

- + 
 

  
 
 
Baleta horogrāfija 

Somatiskās treniņu 
metodes 

-  

Klasiskā baleta 
repertuārs 

-  

Improvizāciju 
tehnoloģijas (vai 
Lābana kustību 
analīze) 

-  

Cittautu tautas dejas - +  Deju  horogrāfija 

Džeza deja -  

Latviešu deja -  

Vēsturiskā deja -  

Modernā deja   + 

Sarīkojumu deja   
Klasiskā deja   
Steps   
Hip-hops   
Vēsturiskās dejas   
Ritmika   
Somatiskās treniņu 
metodes 

  

Džeza deja   
Vispārējā metodika 
/dejas mācīšana 

 +   
Horeogrāfija 

Dejas pasniegšanas 
metodika 

 +  

Dejas pasniegšanas 
pedagoģiskā prakse 

 +  
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Katedra 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju programma 
A daļa 

(ieskaitot praksi, 
valsts 

pārbaudījumus) 

B 
daļa 

(ierobež. 
izvēles) 

 

C 
daļa 

(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās maģistra studiju programmas  

 
 
Horeogrāfijas 
katedra 

Dejas kompozīcija  +   
 
Profesionālā maģistra 
studiju programma 
Horeogrāfija   

Baletpedagoģijas 
vēsture un teorija 

 +  

Dejas mākslas stili 
un interpretācija 

 +  

Dejas treniņa 
sistēmas 

 +  

Deju mūzikas 
literatūra 

 +  

Inovācijas dejas 
teorijā un metodikā 

 +  

Inovācijas dejas 
literatūrā 

 +  

Laikmetīgā deja  +  
Modernā deja   + 
Tautu deja   + 
Baletuzvedumu 
teorija un prakse 

  + 

Sarīkojumu deja   + 
Uzvedumu 
veidošanas prakse 

  
Prakse 

 

Asistenta prakse  
Meistarklase  
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud

. 

 

Diplomdarba 
programmas 
sagatavošana un 
aizstāvēšana 

 Valsts 
pārbaud

. 

 

Vēsturiskā deja   + Senā mūzika 
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17) Vispārizglītojošo studiju kursu  katedras kompetence  studiju kursu īstenošanā  

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
 

B 
daļa 

(ierobežotā 
izvēle)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 
 
 
 
Vispārizglītojošo studiju kursu  
katedra  
 
 
 
 

Vispārizglītojošie studiju kursi Mūzikas vēsture 
un teorija; 
Diriģēšana; 
Vokālā māksla; 
Instrumentālā 
mūzika; 
Kompozīcija; 
Horeogrāfija 
Etnomuzikoloģija 
Skaņu režija 

Latviešu valodas 
kultūra 
(lietišķie raksti) 

+   

Ievads kultūras 
analīzē 

+   

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
Autortiesības un 
blakus tiesības, 
vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība)) 

+   

Literatūra mūzikā +   
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

+   

Mākslas vēsture +   
Filosofija un estētika +   
Informācijas 
tehnoloģijas 

  + 

Skatuves uzvedības 
kultūra 

  + 

 
Vispārizglītojošo 
studiju kursu  
katedra  
 
 

Svešvalodu 
klase 
 
 
 
 

Svešvaloda 
(vācu, angļu, franču) 

+  + 
 
 

Visu bakalaura 
studiju progr. 
studenti, t.sk. 
Skaņu režija 

Krievu valoda   + Visu bakalaura 
studiju progr. 
studenti, t.sk. 
Skaņu režija 

Profesionālie studiju kursi 
Vispārizglītojošo 
studiju kursu  
katedra  
 

Svešvalodu 
klase 
 

Itāļu valoda + 
 

   
 
Vokālā mūzika Angļu, vācu, franču 

valodas fonētika 
+   

Svešvalodu fonētika 
 

  + 

Franču valodas 
pamati 

+   Vokālā mūzika 
Vēsturiskā mūzika 

Itāļu valodas pamati +   
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Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
 

B 
daļa 

(ierobežotā 
izvēle)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Profesionālās/akadēmiskās maģistra studiju programmas  
 
Vispārizglītojošo studiju kursu  
katedra  
 
 

Kultūras socioloģija +    
Mūzika, 
Horeogrāfija 

Kultūras projektu 
vadība 

+   

Profesionālā etiķete +   
Mūsdienu māksla   + 
Mūsdienu literatūra   + 
Mūzikas projektu 
vadība 

  + 

Projektu 
menedžments 

  + Horeogrāfija 

 
Vispārizglītojošo 
studiju kursu  
katedra  
 
 

 
Svešvalodu 
klase 
 

 
Svešvaloda 

 
+ 

  Mūzika, 
Horeogrāfija 

Ortoepijas pamati  
svešvalodās 
(angļu, vācu, 
franču, itāļu) 

  + Mūzika 
Horeogrāfija 

Lietišķā franču 
valoda 

 +  Horeogrāfija 

 
 

 
 

Katedra 

 
 

Klase 

 
 

Studiju kurss 

Studiju kursa tips  
 

Studiju 
programma 

A daļa 
 

B 
daļa 

(ierobežotā 
izvēle)

C 
daļa 
(brīvās 
izvēles) 

Doktorantūra 
Vispārizglītojošo 
studiju kursu  
katedra  
 

 

Svešvalodu 
klase 

Svešvalodas  + + Doktora studiju 
programma 

 
 

 1.13.2. Zinātniskās pētniecības centra kompetence studiju programmu īstenošanā 
ZPC veic fundamentālus pētījumus Mākslas zinātnes nozares Muzikoloģijas apakšnozarē, 

realizē Latvijai nozīmīgus mūzikas kultūras attīstības projektus, kā arī piedalās aktuālu 
zinātniskās pētniecības jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā mūzikas jomā.  
         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko 
darbību mūzikas un horeogrāfijas jomā, sekmē jauno zinātnieku, tai skaitā maģistrantu un 
doktorantu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas 
pētniecībā, starpdisciplināru pētījumu īstenošanā. 
       Vienojoties ar attiecīgajām katedrām, ZPC piedalās bakalauru, maģistru, doktora studiju 
programmu pilnveidē (jaunu studiju programmu, jaunu kursu izstrādē, studijām nepieciešamu 
materiālu un mācību līdzekļu sagatavošanā u.tml.). 
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1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, 
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

 
JVLMA mācību palīgpersonāls savas darbības jomā ir augsti kvalificēts, visi darbinieki 

ir ieguvuši augstāko izglītību, intensīvi piedalās savas profesionālās meistarības pilnveidē, ir 
apguvuši vai arī apgūst jaunāko tehnoloģiju pielietošanu.  

  Mācību palīgpersonāls ir apvienots struktūrvienībās, tās ir: 
Studiju programmu direkcija ir JVLMA struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē 

studiju programmu īstenošanas procesu, izveido, uztur un analizē informatīvo bāzi par 
studējošajiem, studiju programmām, studiju programmu apguves sasniegumiem, sadarbībā ar 
studējošajiem, katedru un nodaļu vadītājiem nodrošina studiju programmu pašnovērtēšanas 
ziņojumu izstrādi, sekmē docētāju tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. 

Studiju programmu direkcijas ietvaros ir izveidotas 3 nodaļas (bakalaurantūra, 
maģistrantūra, doktorantūra). Nodaļa ir struktūrvienība, kas izveidota studējošo akadēmiskās 
darbības organizēšanai vienā vai vairākās specializācijās vai profilos. Nodaļas uzdevums ir 
organizēt un vadīt studējošo studiju procesu.  

Bibliotēka nodrošina studējošos un docētājus ar studiju programmas satura apguvei 
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem (literatūra, nošu materiāli, video un audio materiāli) un citu 
informāciju.   
         Informācijas tehnoloģijas daļa nodrošina atbilstošo studiju kursu apguvi ar nepieciešamo 
elektronisko tehnoloģiju un informācijas pieejamību (e-studiju vide, interneta pieeja, datoru 
izmantošas pieejamība patstāvīgā darba procesā u.c). 

Sporta centrs nodrošina studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu 
 

1.15. Informācija par ārējiem sakariem: 
 1.15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 
Produktīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar darba devējiem nodrošina noslēgtie sadarbības līgumi, 
kuru sadarbības priekšmets ir pedagoģiskās un mākslinieciski radošās prakses īstenošana, 
koncertprakses un docētāju un profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana. 
JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 
- ar 146 izglītības iestādēm; 
- ar Rīgas Latviešu biedrību;  
- ar SIA JVLMA operas  studiju Figaro; 
- ar Latvijas Nacionālo operu; 
- ar Rīgas Domes Kultūras departamentu par koncertprakses organizēšanu Sv. Pētera baznīcā; 
- ar Rīgas profesionālo pūtēju orķestri; 
- ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru; 
- ar Valsts aģentūru Kultūras informācijas sistēmas; 
- ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (sadarbība Letonika veidošanā un attīstībā); 
- ar VBS Latvijas Radio; 
- ar SIA KM SOUND (par apskaņošanas mācību praksi) 
(1.15.1. punktā nosauktie sadarbības līgumi ir pieejami Studiju programmu direkcijā). 

JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā: 
AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org 
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk 
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org 
NICA (Network of International Cooperation in Arts) 
EPTA (European Piano Teacher Association) 
ESTA (European String Teacher Association) 
EVTA (European Vocal Teacher Association) 
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association) 
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1.15.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju 
virzienus un līdzīgas studiju programmas 

JVLMA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām: Latvijas Kultūras akadēmiju, 
Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Daugavpils 
Universitāti. 

Sadarbība notiek šādās jomās:  
- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus; 
- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus (RTU – 
Skaņu režijas specializācijas studenti, LU - akadēmiskās maģistra studiju programmas 
maģistranti un doktoranti, LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās 
izvēles tudiju kursus svešvalodās); 
- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 
- tiek īstenoti kopīgie mākslinieciski radošie projekti; 
- tiek īstenoti kopīgie zinātniskās pētniecības projekti (konferences, publikācijas, promocijas 
darbu priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana, docētāju piesaiste doktorantūras studiju kursu 
īstenošanai) 

JVLMA un ārvalstu augstskolu sadarbība virzīta uz īstermiņa aktivitātēm (viesprofesoru 
meistarklases, lekcijas, semināri, darbs valsts pārbaudījumu komisijās), studentu un docētāju 
apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, konkursi, festivāli, konferences, individuālie pētījumi, 
studiju procesa īstenošanas aspekti un programmu satura salīdzināšana), dažādu ES projektu 
realizāciju, Akadēmisko Programmu Aģentūras pārvaldītajām programmām, vēstniecību 
projektiem, kas tiek realizēti ar Eiropas valstu diplomātisko pārstāvniecību atbalstu, un 
transnacionālām programmām – Yamaha, USA Fulbright. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus 
jau 80 Eiropas mūzikas augstskolām. 

Atskaites periodā JVLMA 18 docētāji sniedza meistarklases ārvalstu augstskolās, bet JVLMA 
notika vairāk nekā 55 projekti (meistarklases, lekcijas, koncerti, valsts pārbaudījumu komisiju 
priekšsēdētāja pienākumu veikšana). JVLMA personāls un sadarbības partneri atzīst, ka šādu 
projektu īstenošana ir sevišķi auglīga, jo tieši praktiskajā darbībā notiek iegūto zināšanu un prasmju  
apguves salīdzināšana, sasniegumu novērtēšana, konkurētspējas noteikšana, akadēmiskās darbības 
motivēšanas aspektu noskaidrošana u.t.t.  

1.15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros, 
norādot apmaiņas programmu un valsti: ERASMUS studenti 2011/2012    

N.p.k. Vārds, uzvārds Studiju programma Specializācija Valsts 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
1. Ričards Furs Instrumentālā 

mūzika 
Klavierspēle  Polija/Vroclava 

2. Vita Gajevska Vācija/Diseldorfa 
3. Madara Pētersone  

Stīgu instrumentu spēle 
Dānija/Kopenhāgena 

4. Austeja Juškaityte Dānija/Kopenhāgena 
5. Jevgenija Frolova Dānija/Kopenhāgena 
6. Agate Bidiņa Nīderlande/Zwolle 
7. Jānis Pauls Somija/Helsinki 
8. Agnese Stalidzāne Ungārija/Budapešta 
9. Māra Botmane Ungārija/Budapešta 

10. Rasa Kumsāre Nīderlande/Roterdama 
11. Konstantins Paturskis Itālija/Milāna  
12. Lauma Ilsuma Pūšaminstrumentu spēle Somija/Helsinki 
13. Edgars Kalniņš Nīderlande/Roterdama 
14. Jānis Tretjuks Vācija/Trosingena 
15. Jana Kļevicka Itālija/Udine 
16. Arta Asare Nīderlande/Māstrihta 
17. Sniedze Prauliņa Nīderlande/Māstrihta 
18. Maija Kļaviņa Nīderlande/Māstrihta 

   



91 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Studiju 
programma 

Specializācija Valsts 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
19. Dāvis Jurka Instrumentālā 

mūzika 
Džeza mūzika Vācija/Hamburga 

20. Toms Poišs Džeza mūzika Igaunija/Tallina 
21. Elīna Silova Vokālā mūzika Džeza vokāls Nīderlande/Amsterdama 
22. Rita Birzule Diriģēšana Kora diriģēšana Austrija/Grāca 
23. Margarita Dudčaka Igaunija/Tallina 
24. Viesturs Galenieks Pūtēju orķestra diriģēšana Nīderlande/Enšede 
25. Līva Suitiņa Mūzikas vēsture 

un teorija 
Mūzikas vēsture un teorija Austrija/Zalcburga 

26. Viktorija Zubairova Vācija/Leipciga 
27. Agata Meļņikova Nīderlande/Amsterdama 
28. Aiga Sprindža Etnomuzikoloģija Ungārija/Budapešta 
29. Kristīne Ādmine Zviedrija/Ingesunda 
30. Gabija Bīriņa Horeogrāfija Deju horeogrāfija Dānija/Kopenhāgena 
31. Maija Poriņa Vokālā mūzika Senā mūzika Vācija/Štutgarte 
32. Rihards Millers Vokālā mūzika Akadēmiskā dziedāšana Itālija/Roma 
33. Madara Ivane Viļņa 

Profesionālās un akadēmiskās maģistra studiju programmas 
34. Natalija Melnikoviča  

Prof. maģ. stud. 
progr. Mūzika 

Akordeona spēle Itālija/Roma 
35. Aleksandra 

Boroduļina 
Klavierspēle  Vācija/Štutgarte 

36. Pavels Račiks Klavierspēle  Vācija/Hanovera 
37. Gļebs Beļajevs Klavierspēle  Vīne 
38. Kristina Gilla Stīgu instrumentu spēle Manheima 
39. Aleksandrs Žiguličs  Pūšaminstrumentu spēle Essene 
40. Austra Klotiņa Senā mūzika Vācija/Trosingena 
41. Voldemārs Johansons  Akadēmiskā 

maģistra stud. 
progr.  Mūzika 

Kompozīcija Itālija/Neapole 

 
1.15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā Māksla kopumā, kā arī sadalījumā pa 
studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti. 
Atskaites periodā studēja  13 studējošie, t.sk. 

Ārvalstu studējošo skaits 
pa studiju programmām 

Studiju programma Studiju ilgums Valsts 

3 Instrumentālā mūzika /bakalaura līmenis/ 4 gadi Lietuva 

1 Instrumentālā mūzika /maģistra līmenis/ 2 gadi Igaunija 

1 Horeogrāfija bakalaura līmenis 4 gadi Ķīna 

1 Instrumentālā mūzika /maģistra līmenis/ 2 gadi Krievija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura līmenis/ 
Erasmus apmaiņas programma 

1 gads Beļģija 

1 Instrumentālā mūzika /maģistra līmenis/ 
Erasmus apmaiņas programma 

1 gads Itālija 

3 Kora diriģēšana/Operdziedāšana/ 
Kompozīcija/maģistra līmenis/ Erasmus 

apmaiņas programma  

1  semestris Polija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura līmenis/ 
Erasmus apmaiņas programma 

1 gads Norvēģija 

1 Diriģēšana /maģistra līmenis/ Erasmus 
apmaiņas programma 

1 semestris Vācija 

 

Rektors                                                                                             profesors A.Sīmanis   
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Studiju virziena Māksla pašnovērtējuma ziņojums  
 

 
II.  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas 

studiju programmu raksturojums 
 

par 2011./2012.akadēmisko gadu 
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2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„Instrumentālā mūzika“ 

kods 42212   
 
apakšprogrammu: 
- Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle); 
- Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas 
spēle, kokles spēle); 
- Pūšaminstrumentu spēle (Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga 
/ trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle) 
- Sitaminstrumentu spēle 
- Džeza mūzika 
- Vēsturisko instrumentu spēle  

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Taustiņinstrumentu katedras vad. profesors J.Kalnciems 
Stīgu instrumentu katedras vad. asoc.profesore  L.Zemberga 
Pūšaminstrumentu katedras vad. docents J.Retenais. 
Senās mūzikas katedras vad. ssoc. prof.  M.Kupčs 
Džeza mūzikas katedras vad. docents I.Veitners 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, 
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā 
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūziķu 
atskaņotāmākslinieku sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos 
sakņotas, instrumentu mūziķa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas 
profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu 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 mūzikas kultūras 
mantojumu. 

Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt atskaņotājmākslinieka augstāko profesionālo 
kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un atbilstoša instrumenta spēles pedagoga tiesības;  
- lietot profesionālajām bakalaura studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 
formas;  
- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  
darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  

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 Instrumentu mūziķis profesijas 
standartā iestrādātajām prasībām, lai veiktu instrumentu mūziķa pienākumus profesionālajos 
orķestros, uzstājoties publiskajos koncertos un citos radošajos projektos. Students ir ieguvis 
zināšanas instrumentu spēles vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas 
notācijas un muzikālās dzirdes attīstības aspektos, izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem 
terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 
paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības 
metodēm, par dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālo skaņdarbu iestudēšanas tehnoloģijām, par 
skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par 
mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par instrumentālā 
žanra mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa 
profesionālo ētiku.  
B daļas - profesionālās izglītības instrumenta spēles pedagoga studiju kursu apguves rezultātā 
students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās 
izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  
profesionālo mūzikas 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 mūzikas mācību 
priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 
izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un 
radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē. 

 
Kompetence 
Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un instrumentu mūziķa 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 
vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 
attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu - 
instrumentu spēles vēsturē, skaņdarbu interpretācijas mākslā un mūzikas instrumenta spēles apguves 
metodikā - atbilst instrumentu mūziķa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Instrumentu mūziķis 
spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 
likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas 
izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 
Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 
teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (instrumenta spēle, orķestris, ansambļa spēle, mākslinieciskā 
darba prakse, pedagoģiskā prakse)  ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas instrumenta mūziķa 
pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Instrumentu 
mūziķis prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Instrumentu mūziķis ieguvis prasmes analizēt 
instrumentālos skaņdarbus, spēlēt vismaz divus mūzikas instrumentus solo, ansamblī vai orķestrī, 
iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus, spēlēt iepriekš 
nesagatavotus dažādu stilu un žanru skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt, atlasīt 
instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  koncertprogrammas, novērtēt atskaņojuma 
tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas, veikt darbu individuāli un grupā, pilnveidot 
savu profesionālo meistarību. 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 publiski atskaņot dažādas 
sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu instrumentālos skaņdarbus solo un skaņdarbus 
ansamblim, panākt skaņdarba satura atklāsmi, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās 
prasmes, 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 mūzikas 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 instrumentu mūziķa un 

mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas atskaņotājmākslas jomā, 
pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām, izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, 
analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, radīt pozitīvu un radošu atmosfēru, prognozēt 
un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu, brīvi spēlēt dažādu stilu un žanru iepriekš 
nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, transponēt tos, improvizēt, patstāvīgi iestudēt un publiski 
atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes  

instrumentālos skaņdarbus, atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  
koncertprogrammas, organizēt un plānot savu un muzicējošā kolektīva darbu, izstrādāt mūzikas 
profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un 
vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 
stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt 
izglītojamajam dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmi 
konkrēta instrumenta atskaņojumā, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu 
interpretācijas, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un mākslinieciskās prasmes, formulēt mācību 
priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas 
un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē un instrumentu mūziķa 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 
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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 Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas 
priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 
students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  
pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju - informācijas meklēšana 
ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS 
Excel programmā, mūzikas materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, 
sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes 
fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas 
mūziķa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 
iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 
 Kompetence 
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 
instrumentu mūziķa profesijā, parādīt, ka izprot mūziķa un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt 
atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas 
profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
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2.1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

specializācija Klavierspēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

 
 
 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

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 – 46,5 KP 
Pianisma 
vēsture 

6 G 70 90 30iv/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

30E/3      

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/7,
5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas 
mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  73,5KP 
Klavierspēle 33 I 667 213 48 E/ 

15 
38 E/3 23E/3 23E/3 23

E/
3 

23E/3 35E/3  

Klavier-
pavadījums 

15 I 296 104  15i/ 
1,5 

15iv 
/1,5 

10iv/ 
1,5 

10iv/ 
1,5 

13
E/
3 

13E/3 28 E/3  

Kamer-
ansamblis 

19,5 I 350 178  30i/ 
1,5 

33 E/3 23E/3 23E/3 23 
E/
3 

23E/3 23E/3  

 
Radniecīgais 
instruments 
 
 

 
6 

 
I 

 
110 

 
50 

Ērģeļ- 
spēle 

10i 

 
 
1,5 

Ērģeļ- 
spēle 

10i 

 
 
1,5 

Ērģeļ-
spēle 
vai 

klavesī
na 

spēle 
15 

iv/1,5 

Ērģeļ-
spēle 
vai 

klavesī
na 

spēle 
15 

iv/1,5 

    

Klavesī
na 

spēle 
10i 

Klavesī
na 

spēle 
10i 

    

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 
 
 
 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

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

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 
 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Klavierspēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. 
uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP (drīkst izvēlēties tikai vienu individuālo nodarbību studiju kursu)
C1 – profesionālās izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 
Ērģeļspēle vai 
klavesīna 
spēle 

4,5 I 75 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
spēles 
metodika 

1,5 G 25 15      15i/1,5 
DE 

kopā ar 
ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Koncert-
meistara 
diriģenta 
asistenta māksla 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15         15 
i/3 

Elektroakustis-
kā mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 
1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 
1,5 

 

Klavier- 
pavadījums 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/1,5   

Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Ērģeles 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

Klavieru duets 3 G 42 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Klavesīns 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

Brīvā 
improvizācija 

1,5 G 25 15      15i/1,5   
3 G 50 30       15i/1,5 15i/1

,5
 

4,5 G 75 45       15i/1,5 15i/ 
1,5

15i/1,5

Orķestra 
pianists 

3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 
1,5 

 

Kopā 9   
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 
 
 
 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

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

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 24 I 570 70  10i/ 

1,5 
10i/ 
1,5 

10i/3 10i/6 10i/3 10i/3 10i/6 

Kameransamblis 7,5 I 150 50   10i/1,5 10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Klavier-
pavadījums 

7,5 I 175 25   5i/1,5 5i/ 
1,5 

5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5  

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

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-
eksāmens 
klavierspēlē 

6 I 125 35         35 DE/6 

Klavier- 
pavadījums 

4,5 I 90 30         30 DE/ 
4,5 

Kamer-
ansamblis 

4,5 I 90 30         30 DE/ 
4,5 

specializācija Ērģeļspēle 
 
 

Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

 
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 – 58,5 KP 
Ērģeļbūve un 
vēsture 

6 G 85 75    15i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3   

Teoloģijas 
pamati 

1,5 G 25 15  15i/ 
1,5 

       

Liturģika 1,5 G 25 15   15i/ 
1,5 

      

Himnoloģija 3 G 20 60   30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

    

Sakrālās 
mūzikas 
vēsture 

6 G 40 120 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3         

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/9 30iv/ 
1,5 

30iv/3 

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Praktiskā daļa –  61,5 KP 
Ērģeļspēle 36 I 747 213 48E/ 

13,5 
38E/ 
4,5 

23E/3 23E/3 23E/6 23E/3 35E/3  

Ērģeļu 
pavadījums 
un 
ansamblis 

4,5 I 90 30 15iv/ 
1,5 

15E/3       

Klavier- 
spēle 

7,5 I 140 60 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Klavesīna 
spēle 

4,5 I 90 30     15i/3 15iv/ 
1,5 

  

Balss 
nostādīšana 

3 I 65 15   15i/3      

Diriģēšana 6 I 100 60     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju 
vēsture 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-
darbības 
pamati  
(Darba 
tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību 
un 
blakustiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmēj-
darbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i/ 
1,5 

    

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Ērģeļspēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. 
uzņemuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C1 –mūzikas skolas klavierspēles pedagoga  studiju kursi 
Klavierspēle 4,5 I 75 45 (60)     15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Klavierspēles 
metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 
1,5 
DE 

kopā ar 
ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības 
māksla 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 
Elektro-
kustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Gregoriskā 
dziedāšana 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Ģenerālbass 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Instrumenta 
spēle 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/1,5  

Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Pavadījums 3 G 65 15     15i/3    

Prakse – 39 KP 
Ērģeļspēle 18 I 410 70  10i/ 

1,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/6 10i/ 

1,5 
Ērģeļu 
pavadījums 
un ansamblis 

12 I 230 90   15iv/ 
1,5 

 

15iv/ 
1,5 

15iv/3 15E/3 30iv/3  

Liturģiskā 
spēle 

3 I 50 30   15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

Improvi-
zācija 

6 I 115 45     15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens 
ērģeļspēlē 

9 I 205 35        35 DE 
/9 

Ērģeļu 
pavadījums 
un ansamblis 

6 I 130 30        30DE 
/6 
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specializācija Akordeona spēle 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
 

 
Kontakt-

stundu skaits  

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

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

 

A daļa  – 129 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 99 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Akordeona 
spēles vēsture 

4,5 G 90 30 15i/ 
1,5 

15E/3       

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/9 30iv/ 
1,5 

30iv/3 

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Praktiskā daļa –  54 KP 
Akordeona 
spēle 

31,5 I 627 213 48E/ 
13,5 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/3  

Kamer-
ansamblis 

15 G 240 160 30i/ 
1,5 

30E/3 20i/ 
1,5 

20E/3 20i/ 
1,5 

20E/3 20i/ 
1,5 

 

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju 
vēsture 

1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-
darbības 
pamati  
(darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmēj-
darbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i 
/1,5 

    

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 60 60     30i/3 30i/ 
1,5 

  

Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/ 

1,5 
24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

B daļa – profesionālās izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Akordeona 
spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. 
uzņemuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 25,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

Diriģēšana un 
partitūras 
spēle 

12 I 200 120 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/3 15E 
vērtē-

jums kopā 
ar studiju 

kursu 
darbs ar 
ansambli 

Aranžēšana 3 I 35 45       30i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Darbs ar 
ansambli vai 
orķestri 

6 I 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9  KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15       15i/3 
Elektroakustis
-kā mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,
5 

15i/ 
1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,
5 

15i/ 
1,5 

 

Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Viendabīgais 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta 
spēle 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Akordeona 
uzbūve, 
apkope un 
remonts 

3 G 65 15      15i/3   

Prakse – 39 KP 
Akordeona 
spēle 

31,5 I 770 70  10i/ 
1,5 

10i/ 
7,5 

10i/3 10i/ 
12 

10i/ 
1,5 

10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

Kamer-
ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens 
akordeona 
spēlē 

10,5 I 245 35         35 DE 
/10,5 

Kamer-
ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 
/4,5 

 

specializācijas Vijoļspēle, alta spēle, čella spēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 43,5 KP 
Stīgu 
instrumentu 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3            

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

 
Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Vijoļspēle vai 
alta spēle vai 
čella spēle 

28,5 I 487 273 48E/9 48E/3 33E/ 
4,5 

33E/3 33E/3 33 E/3 45E/3  

Kameransamblis 
 

7,5 I/*)G 80 40/*)80   10/*) 
20iv/ 
1,5 

10/*) 
20iv/ 
1,5 

10/*) 
20E/3 

10/*) 
20iv/ 
1,5 

  

Orķestra 
repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3  

Stīgu kvartets 12 G 140 180 30i/ 
1,5 

 
 

30iv/ 
1,5 

30E/3 30iv/ 
1,5 

30E/3 30iv/ 
1,5 

  

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 
1,5 

 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 
 

G 80 200 100i/ 
7,5 

100i/ 
3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj- 
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmēj- 
darbības pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

*) Kopā ar studiju programmas Instrumentālā mūzika  apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle 
Klavierspēles specializācijas studiju kursu. 
 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

B daļa – profesionālās izglītības vijoļspēles/ alta spēles vai čella spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Instrumenta 
spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

 
C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
 
C1 – profesionālās izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa spēles studiju kursi) 
Instrumenta 
spēle 

4,5 I 75  45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
spēles metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 
1,5 
DE 

kopā 
ar ped. 
praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,
5 

15i/ 
1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,
5 

15i/ 
1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta 
spēle 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Stīgu kvartets 
 

1,5 
 

G 
 

10 
 

30  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30iv/ 
1,5 

 
 

Kameransamblis 
 

1,5 
 

I/*)G 
 

10 
 

10/*)20 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10/*)20 
iv/1,5 

 
 

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 
4,5 

100i/ 
4,5 

100i/9 100i/6 100i/9 100i/3 

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

3 G 65 15        15DE/3 

Koncert-
eksāmens 
vijoļspēlē vai 
alta spēlē, vai 
čella spēlē 

7,5 I 155 45         45 DE/ 
7,5 

Kameransamblis 
 

3 I/*G 40 10/*)30        10/*)30
DE/3 

Stīgu kvartets 4,5 G 90 30         30 DE/ 
4,5 
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specializācija  Kontrabasa spēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 43,5 KP 
Stīgu instrumentu 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3            

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1
,5 

             

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/7,
5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas 
mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Kontrabasa spēle 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 

4,5 
33E/3 45E/3  

Orķestra 
repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3  

Kameransamblis 16,5 G 260 180 30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

30E/3 30E/3 30E/ 
4,5 

30E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Orķestris 10,5 
 

G 80 200 100i/ 
7,5 

100i/ 
3 

      

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

1,5 P 10 30 30i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati)) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i/ 
1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības kontrabasa spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Kontrabasa spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 – profesionālās izglītības čella spēles pedagoga  studiju kursi 
Instrumenta 
spēle 

4,5 I 75 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
spēles metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 
1,5 
DE 

kopā ar 
ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

2 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Stīgu instr. 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/ 
1,5 

 

Baroka 
orķestris 

6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

   

Džeza mūzika 3 G 50 30        15i/1,5 15i/ 
1,5 

 

Kameransambli
s 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta 
spēle 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Kamer-
ansamblis 

3 G 50 30        30E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 
4,5 

100i/ 
4,5 

100i/9 100i/6 100i/9 100i/3 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens 
kontrabasa 
spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE/ 
10,5 

Kamer-
ansamblis 

4,5 G 90 30         30 DE/ 
4,5 
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 specializācija  Arfas spēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 43,5 KP 
Stīgu 
instrumentu 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3            

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

             

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/7,
5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas 
mūzikas vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa – 76,5 KP 
Arfas spēle 31,5 I 567 273 48E/9 48E/3 33E/6 33E/3 33E/ 

4,5 
33E/3 45E/

3 
 

Orķestra 
repertuārs 

10,5 I 190 90  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/
3 

 

Kamer-
ansamblis 

16,5 G 260 180 30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

30E/3 30E/3 30E/ 
4,5 

30E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15E/3     
Orķestris 10,5 

 
G 80 200 100i/ 

7,5 
100i/ 

3 
      

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i/ 
1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1

,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     
B daļa – profesionālās izglītības arfas spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. soc. 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Arfas spēles 
metodika 

3 G 50 30      30D
E/ 3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 
 

 
Kontaktstundu 

skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP)
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 – profesionālās izglītības kokles  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta 
spēle 

4,5 I 75  45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta 
spēles 
metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 
1,5 
DE 

kopā 
ar ped. 
praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Stīgu 
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Baroka orķestris 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Kamer- 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Orķestra 
literatūra 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Prakse – 39 KP 
Kamer- 
ansamblis 

3 G 50 30       30E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 
4,5 

100i/ 
4,5 

100i/9 100i/6 100i/9 100i/3 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens arfas 
spēlē 

10,5 I 235 45        45 DE 
/10,5 

Kamer-
ansamblis 

4,5 G 90 30         30DE 
/4,5 
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specializācija   Kokles spēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

A daļa  – 132 KP  
I. Profesionālie studiju  kursi – 102 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 54 KP 
Kokles vēsture un 
mūzikas literatūra 

4,5 G 60 60     30i/ 
1,5 

30E/3   

Pasaules tautu mūzika un 
instrumenti 

4,5 G 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3 
Ievads mūzikas vēsturē 1,5 P/G 10 30 30iv/ 

1,5 
             

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/7,
5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas vēsture 4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Tradicionālā mūzika 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 
1,5 

      

Praktiskā daļa –  48 KP 
Kokles spēle 28,5 I 547 213 48E/ 

10,5 
38E/6 23E/3 23E/ 

4,5 
23iv/ 
1,5 

23iv/ 
1,5 

35iv/ 
1,5 

 

Radniecīgo instrumentu 
spēle 

3 G/I 20 30/30      30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

 

Brīvais pavadījums un 
improvizācija 

3 I 20 60    
 

 
 

30i/1,5 
 

30i/ 
1,5 

 

  

Solo dziedāšana 6 I 100 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, autortiesību 
un blakus ties) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,,5     
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
3 

20/10i/ 
1,5 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības kokles spēles pedagoga studiju kursi  –  42 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 
   

Kokles spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma vadības 
stili) 

3 P 50 30        30i/3  
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

Praktiskā daļa – 22,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 DE 

/3 
 

Diriģēšana un 
partitūras spēle 

9 I 120 120   30i/3 30i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15 
vērtējums 
kopā ar 
studiju 
kursu 

darbs ar 
ansambli 

Aranžēšana 3 I 35 45       30i/3 15 
vērtējums 
kopā ar 
studiju 
kursu 

darbs ar 
ansambli

Darbs ar ansambli vai 
orķestri 

6 I 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas tehnoloģijas 3 G 65 15      

 
   15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15I/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

   15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Kamer- 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Folkloras prakse 3 G 65 15        15i/3  
Instrumenta spēle 3 G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Kokles uzbūve un 
apkope  

3 G 65 15        15i/3  

Prakse – 39 KP 
Kokles spēle 24 I 580 60  10i/ 

1,5 
10i/6 10i/ 

1,5 
10E/9 10i/ 

1,5 
10E/ 
4,5 

 

Kokļu ansamblis 15 G 250 150  30i/3 30iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3 15i/ 
1,5 

15 iv/ 
1,5 

30E/3  

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens kokles 
spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE 
/10,5 

Kokļu ansamblis 4,5 G 90 30         30 DE 
/4,5 
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specializācijas Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / 
tubas spēle 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

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 – 45 KP 
Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3            

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/6 30iv/ 
4,5 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 
klarnetes/ fagota / 
saksofona/ mežraga 
/ trompetes / 
trombona / eifonija 
/ tubas spēle 

28,5 I 487 273 48E/ 
7,5 

48E/3 33E/ 
4,5 

33E/3 33E/ 
4,5 

33E/3 45E/3  

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

Radniecīgais 
instruments 

1,5 I 25 15      15iv/ 
1,5 

  

Pūšaminstrumentu 
kameransamblis 

16,5 G 260 192  30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

33E/ 
4,5 

33E/3 33E/
3 

33E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 15E/3     
Orķestris 10,5 G 80 200 100i/7,5 100i/3       

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
B daļa – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  
pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Instrumenta spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta (cita ne kā B blokā)  spēles pedagoga  studiju kursi  
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta spēles 
metodika 

1,5 G 25 15      15i/ 
1,5 
DE 

kopā ar 
ped. 

praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 65 15       15DE/3  

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/ 
3 

  

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 
Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Pūšam-
instrumentu 
uzbūve un apkope 

3 G 65 15       15i/3  

Fagota mēlīši 
izgatavošana 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/1,5  
Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/1,5 15i/1,5  
Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Baroka orķestris 
(flauta, oboja, 
fagots)  

6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/3 15i/ 
1,5 

Senās mūzikas 
ansamblis (flauta, 
oboja, fagots) 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Blokflauta/travers 
flauta 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Pūšam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

 
3 

 
G 

 
47 

 
33 

       
33E/3 

 

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 
6 

100i/ 
3 

100i/9 100i/6 100i/6 100i/6 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens 
instrumenta 
spēlē 

10,5 I 235 45         45 DE 
/10,5 

Pūšam-
instrumentu 
kameransamblis 

4,5 G 90 30        30DE 
/4,5 

apakšprogramma Sitaminstrumentu spēle 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

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 – 45 KP 
Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30E/3       

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/3            

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240     30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  75KP 
Sitaminstrumentu 
spēle 

30 I 527 273 48E/ 
7,5 

48E/3 33 E/3 33 E/3 33 E/6 33 E/3 45 E/ 
4,5 

 

Orķestra repertuārs 10,5 I 190 90  15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3  

Sitaminstrumentu 
kameransamblis 

16,5 G 248 192  30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

33E/ 
4,5 

33E/3 33E/3 33E/3   

Klavierspēle 7,5 I 140 60 15i/1,5 15iv/ 
1, 

15i/1,5 15E/3     

Orķestris 10,5 
 

G 80 200 100i/7,5 100i/3       

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

B daļa – profesionālās izglītības sitaminstrumenta spēles  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Instrumenta spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15         15 
i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Sitam-
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 65 15     15i/3    

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/1,5 15i/1,5  
Džeza mūzika 3 G 50 30       15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Instrumenta 
spēle 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Sitam-
instrumentu 
kameransamblis 

3 G 47 33        33E/3  

Orķestris 36 G 360 600   100i/ 
6 

100i/ 
3 

100i/9 100i/6 100i/6 100i/6 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens sitam-
instrumenta 
spēlē 

10,5 I 235 45         45  
DE 

/10,5 

Sitam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

4,5 G 90 30        30DE 
/4,5 
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apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle  
specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  profils Klavesīna spēle, Ērģeļspēle  

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-b
u 

ve
id

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 48 KP 
Taustiņinstrumentu 
spēles vēsture un 
teorija 

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

             

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 375 225     30iv/ 
1,5 

30iv/3 45iv/ 
4,5 

45iv/
9 

30iv/ 
1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  72 KP 
Klavesīna/ērģeļspēle 
spēle 

31,5 I 627 2113  48i/ 
12 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 
4,5 

 

Radniecīgā 
instrumenta spēle 

3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5       

Klavesīna/Ērģēļ 
pavadījums (continuo) 

15 I 280 120  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3 15i/ 
1,5 

15E/ 
3 

15i/1,5 30E/3  

Senās mūzikas 
ansamblis 

18 G 310 170 30i/1,5 30i/1,5 20E/3 20E/3 20E/3 20E/3 30E/3  

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, autortiesību 
un blakus tiesību 
pamati ) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības klavesīna spēles/ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 
   

Klavesīna spēles 
/ērģeļspēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40 (60)      20i 

/1,5 
20 

DE/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-b
u 

ve
id

s 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Aranžēšana/ 
Instrumentācija 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Klavesīna/ 
ērģeļspēle spēle 

24 I 570 70  10i/ 
4,5 

10i/3 10i/ 
1,5 

10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Klavesīna/Ērģēļ 
pavadījums 
(continuo) 

7,5 I 175 25   5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens 
klavesīna spēlē vai 
ērģēļspēlē 

9 I 205 35         35DE 
/9 

Senās mūzikas 
ansamblis 

6 G 130 30         30DE 
/6 
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specializācijas  Stīgu instrumentu spēle profili vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, vēsturiskā 
kontrabasa spēle (violone), lautas spēle    

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 48 KP 
Stīgu instrumentu 
spēles vēsture un 
teorija  

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

             

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 375 225     30iv/ 
1,5 

30iv/3 45iv/ 
4,5 

45iv/
9 

30iv/ 
1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  72 KP 
Instruments spēle  
(instrumenta 
nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 
12 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 
4,5 

 

Radniecīgā 
instrumenta spēle 

3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5       

Baroka orķestris 19,5 P 310 210  30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/4,5 30i/ 
3 

30i/ 
4,5 

30i/1,5 30i/3  

Senās mūzikas 
ansamblis 

13,5 G 190 170 30i/ 
1,5 

30i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/3 30E/3  

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Instrumenta spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 

DE/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Aranžēšana/ 
Instrumentācija 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Instrumenta  spēle 24 I 570 70  10i/ 

4,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Baroka orķestris 7,5 G 175 25   5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens 
Instrumenta spēlē 

9 I 205  35         35DE 
/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 
/6 

specializācijas  Pūšaminstrumentu spēle   profili  blokflautas spēle, traversflautas spēle, 
baroka obojas spēle, baroka klarnetes spēle, baroka fagota spēle, naturālā mežraga 
spēle, naturālās trompetes spēle, baroka trombona spēle 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 48 KP 
Pūšaminstrumentu 
spēles vēsture un 
teorija 

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

             

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3            

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 375 225     30iv/ 
1,5 

30iv/3 45iv/ 
4,5 

45iv/9 30iv/ 
1,5 

45iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa –  72 KP 
Instruments spēle  
(instrumenta 
nosaukums) 

31,5 I 627 213  48i/ 
12 

38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 
4,5 

 

Radniecīgā 
instrumenta spēle 

3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Brīvā ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5       

Baroka orķestris 19,5 P 310 210  30i/1,5 30i/1,5 30i/4,5 30i/3 30i/4,5 30i/1,5 30i/3  
Senās mūzikas 
ansamblis 

13,5 G 190 170 30i/ 
1,5 

30i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/1,5 20i/3 30E/3  
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, autortiesību 
un blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības stīgu instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     

Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Instrumenta spēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  (t.sk. 
uzņēmuma vadības 
stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 

DE/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Aranžēšana/ 
Instrumentācija 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Instrumenta spēle 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Instrumenta  spēle 24 I 570 70  10i/ 

4,5 
10i/3 10i/ 

1,5 
10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Baroka orķestris 7,5 G 175 25   5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens 
Instrumenta spēlē 

9 I 205  35          35DE 
/9 

Baroka orķestris 6 G 130  30         30 DE 
/6 



122 
 

apakšprogrammas Džeza mūzika specializācijas  Klavierspēle/Akordeona 
spēle/Vijoļspēle/Kontrabasa spēle/Ģitāras spēle/Flautas / Klarnetes / Saksofona / 
Trompetes / Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta spēle 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

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 – 43,5 KP 
Improvizācija 10,5 G 175 105 15iv/1,5 15iv/ 

1,5
15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5              

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30   30iv/ 
3 

           

Džeza teorija 9 G 150 90 15iv/1,5 15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

30E/3     

Džeza mūzikas 
vēsture 

12 G 200 120 15iv/1,5 15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3  

Roka un 
popmūzikas 
vēsture  

7,5 G 125 75     15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3   

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Džeza 
instrumenta 
spēle (galvenais 
instruments) 

28,5 I 538 222 30iv/7,5 33E/3 30iv/ 
4,5 

33E/3 30iv/ 
1,5 

33E/ 
6 

33E/3  

Džeza solfedžo 6 G 100 60 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

       

Kompozīcija un 
aranžēšana 

7,5 G 140 60     15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3 

 
* Džeza 
klavierspēle 

9 I 162 78 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

18E/3     

Džeza vokāls 3 G 50 30 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

          

* 
Sitaminstrumentu 
komplekta spēles  
 pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

   

* Basa spēles 
pamati 

6 I 100 60   15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

    

Perkusiju spēle 3 G 50 30          
 

 
 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

Mūzikas 
tehnoloģija 

6 G 100 60       15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 
* Studiju kurss nav jāapgūst studējošajiem, kuri apgūst attiecīgo instrumentu kā 
galveno instrumentu, bet kredītpunktus iegūst par radniecīgā instrumenta spēles 
apgūšanu. Studiju kursa nosaukumu konkretizē individuāli. 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15 (20)  15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30 (40)   15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības džeza mūzikas mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Džeza mūzikas 
mācības metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 
taustiņinstrumentu 
spēle 

4,5 G 75 45     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

C2 daļa – Basa spēle - 4,5 KP 
Basģitāras vai 
kontrabasa spēle 

4,5 G 75 45     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

 
C3 daļa – Saksofona spēle -  
Flautas spēle 4,5 G 75 45     15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Klarnetes spēle 4,5 G 75 45     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

C4 – vispārējie studiju kursi  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Izvēles 
instruments 

1,5 G 25 15       15i/ 
1,5 

  

Izvēles 
instruments 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 
Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

 
Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 
(ansamblis) 

21 G 245 315  45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45 
iv/3 

 

Džeza mūzikas 
praktikums 

12 G 200 120  15iv/1,5 15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3  

Ierakstu 
producēšana 

6 I 140 20           10i/3 10iv/3 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert-
eksāmens 
instrumenta 
spēlē 

7,5 I 170 30         30 DE 
/7,5 

Džeza kombo 
(ansamblis) - 
koncert-
eksāmens 

7,5 G 155 45         45 DE 
/7,5 
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2.1.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

 
specializācijas Klavierspēle  

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 46,5 KP 
Pianisma 
vēsture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par klavierspēles mākslas 
un klaviermūzikas attīstību vēsturiskajā skatījumā - 
komponistu un atskaņotājmākslinieku personībām, 
skaņdarbu interpretācijām. Studiju kursa apguves 
rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu stilistisko 
ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu 
stilu un laikmetu klaviermūzikas literatūru, novērtēt 
skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 
paraugus savai koncertdarbībai. 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 
zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas 
mūzikas kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, 
baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa apguves 
rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu vēsturisko 
stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko 
un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
 

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī 
par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 
klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 
mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 
homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 
papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos 
pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 
aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 
zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules 
valstu mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta 
sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 
galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko 
risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 
un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 
ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 
tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 
mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu 
mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, 
pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 
apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 
praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Praktiskā daļa –  73,5KP 
Klavierspēle 33 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu klavierspēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt koncertprogrammu 
repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās 
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu klavierskaņdarbus solo 
un ar orķestri.  

Klavier-
pavadījums 

15 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 
laikmetu un stilu instrumentālos un vokālos skaņdarbus 
klavierpavadījumā, brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un 
žanru skaņdarbu pavadījumus, pārvaldīt kora partitūru, vokāli 
instrumentālu skaņdarbu un simfoniju klavieru pārlikumu spēli, atlasīt 
kamermūzikas žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru 
koncertprogrammu sastādīšanai. 

Kamer-
ansamblis 

19,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 
kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas dažādu 
stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra spilgtāko 
māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu sastādīšanai. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Radniecīgais 
instruments 
(ērģeļspēle, 
klavesīna spēle) 

6 I 4 sem i Studiju kursa apguves rezultātā students ir iepazinis klavesīna spēles un 
ērģeļspēles tehnikas īpatnības, orientējas un ir ieguvis pamatprasmes  
dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu interpretācijas īpatnībās,  izkopis 
stila izjūtu, attīstījis instrumentālo dzirdi, attīstījis no lapas lasīšanas 
prasmes. 

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 
latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 
neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 
saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 
tekstveides procesā. 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 
modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 
reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 
un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 
attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 

Uzņēmēj-darbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem 
daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas 
iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 

Uzņēmēj-darbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 
darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 
modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 
vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 
savu viedokli. 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 
attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 
un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 
svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 
avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 

Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības 
un sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un 
profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 
prot risināt problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 
sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 
sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Klavierspēles 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas klavierspēles mācīšanas metodikā, mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas 
tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 
prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  
sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 
 
 

3 
 
 
 

P 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 

i 
 
 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasmēm. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības ērģeļspēles vai klavesīna spēles pedagoga  studiju kursi 
Ērģeļspēle vai 
klavesīna 
spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt ērģeļspēles vai klavesīna 
spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
repertuāru patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt 
vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu 
skaņdarbus to demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām. 

 ECTS Nodar Studiju Pārbaudījuma veids/  
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Studiju kursi  
KP 

skaits 

bību 
veids 

kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 
praksi 

Studiju kursā students apgūst ērģeļspēles vai klavesīna spēles 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, stundu 
tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 
prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, stājas 
veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas un muzicēšanas 
attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas metodiku, 
audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus. 

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Koncert-meistara 
diriģenta asistenta 
māksla 

3 G 2 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i

Orķestra pianists 3 G 2 sem. i

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i

Klavier- 
pavadījums 

3 G 2 sem. i

Kamer-ansamblis 3 G 2 sem. i

Ērģeļspēle 6 G 3 sem. i

Klavieru duets 3 G 2 sem. i

Klavesīna spēle 6 G 3 sem. i

Brīvā 
improvizācija 

1,5 – 
4,5 

G 1 – 3 sem. i

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 24 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes publiski 

atskaņot klavierspēles studiju kursā apgūto programmu. 
 

Kameransamblis 7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes publiski 
atskaņot studiju kursā Kameransamblis apgūto programmu. 
 

Klavier-
pavadījums 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes publiski 
atskaņot studiju kursā Klavierpavadījums apgūto programmu. 
 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Koncert-
eksāmens 
klavierspēlē 

6 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 
60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs (ar 
fūgu), klasiķu vai romantiķu klaviersonāte vai tās daļas, 
latviešu komponista skaņdarbs un  izvērstas formas skaņdarbi 
vai skaņdarbu cikli.  

Klavier- 
pavadījums 

4,5 I 1 sem. DE Students kopā ar atskaņotājmāksliniekiem sagatavo un publiskā 
koncertā atskaņo dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu 
klavierpavadījumus  (ārija – orķestra pārlikums, divas romances 
un instrumentāls skaņdarbs, vienam no skaņdarbiem jābūt 
latviešu komponista kompozīcijai), minimālā hronometrāža 20 
minūtes. 

Kamer 
ansamblis 

4,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo izvērstas 
formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā hronometrāža 
20 minūtes. 

 
specializācija: Ērģeļspēle 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 58,5 KP 
Ērģeļbūve un 
vēsture 

6 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par ērģeļu attīstību, instrumenta 
veidiem, mehānisma darbību, skanējuma nosacījumiem, reģistru 
iedalījumu, dažādu palīgieroču darbību un pielietošanu, 
ērģeļbūves meistariem, ērģeļu apkopes un skaņošanas 
pamatprincipiem  

Teoloģijas 
pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par galvenajām teoloģiskajām 
kategorijām, par kristietību, tās izcelsmi un galvenajām 
formām, par liturģiskās spēles ērģeļrepertuāru,   

Liturģika 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss aplūko kristīgās baznīcas dievkalpojuma būtību, 
veidošanās vēsturi un daudzās atšķirīgās dievkalpojuma formas 
šodien.  

Himnoloģija 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par dažādu laikmetu baznīcas 
dziedājumiem mūzikas vēstures un mākslas attīstības kontekstā, 
apskata daudzu šodien pazīstamu dziesmu oriģinālversijas, 
iepazīst svarīgākās dziesmu grāmatas. 

Sakrālās 
mūzikas vēsture 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sakrālās mūzikas žanriem un 
to attīstību kristietības zemēs no viduslaikiem (gregorika) līdz 
20.gs., par izcilākajām Eiropas ērģeļmūzikas skolām, to 
autoriem un skaņdarbiem, par spilgtākajiem Eiropas vokālās 
liturģiskās mūzikas sacerējumiem. Studiju kursa apguves 
rezultātā students iegūst prasmes definēt dažādos sakrālās 
mūzikas žanrus, lietot specifisku, ar sakrālo kultūras telpu un 
liturģiskajām norisēm saistītu muzikālo terminoloģiju, atšķirt 
nozīmīgākās ērģeļmūzikas skolas.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  61,5 KP 
Ērģeļspēle 36 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu ērģeļspēles tehniku, 

atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 
patstāvīgi apgūt vidējās sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu 
un stilu skaņdarbus, pārvaldīt dažādu stilu ērģeļu iespējas un 
palīgierīces.   

Ērģeļu 
pavadījums un 
ansamblis 

4,5 I 2 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes atskaņot vidējās sarežģītības 
pakāpes ērģeļpavadījumus, muzicējot ar kori, ansambli, ar 
solistiem – vokālistiem un instrumentālistiem, pielāgoties 
solistu interpretācijai, sajust ansambļa dalībnieku muzicēšanu, 
atskaņot ērģeļpavadījumus diriģenta vadībā un veidot kopīgu 
saskanīgu priekšnesumu, aranžēt atsevišķus pavadījumus un 
ansambļa skaņdarbus atbilstoši ērģeļu iespējām un spēles 
īpatnībām, veidot pārlikumus ērģelēm no klavierizvilkumiem un 
dažādām partitūrām, orientēties ģenerāļbasa atskaņošanā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas ērģelniekam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 
un žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 
tehnikas.  

Klavesīna spēle 
 
 
 

4,5 
 
 
 

I 
 
 
 

2 sem. 
 
 
 

iv 
 
 
 

Studiju kurss attīsta klavesīna spēles prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas ērģelniekam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 
un žanru kompozīcijas, analizētu lietotās kompozīcijas tehnikas 
un spēles paņēmienus.  

Balss 
nostādīšana 

3 I 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās 
pamatprasmes, kas ir nepieciešamas ērģelnieka pienākumu 
veikšanai - sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, 
tembrālās vai skaņveides neprecizitātes. 

Diriģēšana 6 I 4 sem. iv Studiju kurss attīsta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni 
par diriģenta žesta nozīmi skaņdarba interpretācijā, iepazīst 
skaņdarba iestudēšanas darba paņēmienus. 

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
 
 
 

 
P 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 
i 
 
 
 
 

Skat. specializācija Klavierspēle 
 
 
 
 

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības ērģeļspēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Ērģeļspēles 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas ērģeļspēles mācīšanas metodikā, mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas 
tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura 
prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  
sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi 
Klavierspēle 4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt klavierspēles tehniku, atklāt 

skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru patstāvīgai 
pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās sarežģītības 
pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to demonstrēšanai 
mācību procesa vajadzībām. 

Klavierspēles 
mācīšanas 
metodika 

1,5 G 1 sem  
i/DE kopā ar ped. 

praksi 

Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles 
tehnikas un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu 
iestudēšanas metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 
veidus, formas, kritērijus. 

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 
programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 
 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Improvizācija 3 G 1 sem. i 
Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 
Gregoriskā 
dziedāšana 

3 G 2 sem. i 

Ģenerālbass 3 G  2 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G  2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kameransamblis 3 G 2 sem. i 
Pavadījums 
 

3 G 1 sem.  i 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 
Ērģeļspēle 18 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 

publiski atskaņot ērģeļspēles studiju kursā apgūto programmu. 
Ērģeļu 
pavadījums un 
ansamblis 

12 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 
publiski atskaņot studiju kursā Ērģeļu pavadījums un ansamblis 
apgūto programmu. 

Liturģiskā spēle 3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes pavadīt uz ērģelēm korāļu un citus 
liturģiskus dziedājumus, harmonizēt, improvizēt, veidot 
dievkalpojumu un citu ceremoniju muzikālos noformējumus. 

Improvizācija 6 I 3 sem. E Studiju kurss veido prasmes dažādos stilos harmonizēt melodiju 
un attīstīt tematisko materiālu: t.sk. četrbalsīgā faktūrā ar 
cantus firmus, veidot čakonas un variāciju formu atonālā un 
aleatoriskā tehnikā, preludēt biciniuma un citās faktūrās, veidot 
fugetu un fūgu. 

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

3 G 1 sem. DE  
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
ērģeļspēlē 

 
9 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 
60 minūtēm. Programmā jāiekļauj J.S.Baha izvērstas formas 
polifonu skaņdarbu, romantiskās vai laikmetīgās mūzikas 
izvērstas formas skaņdarbu (var būt cikls vai vairākas cikla 
daļas), latviešu komponista skaņdarbu, vairākus mazas formas 
cita stila un rakstura skaņdarbus.   

Ērģeļu 
pavadījums un 
ansamblis 

 
6 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students kopā ar atskaņotājmāksliniekiem sagatavo un publiskā 
koncertā atskaņo dažādu stilu un laikmetu skaņdarbu 
ērģeļpavadījumus,  minimālā hronometrāža 20 minūtes. 

 
 specializācija: Akordeona spēle 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 129 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 99 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 KP 
Akordeona 
spēles vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par akordeona spēles mākslas un 
mūzikas attīstību vēsturiskajā skatījumā - komponistu un 
atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt 
skaņdarbu stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā 
darbībā dažādu stilu un laikmetu akordeona mūzikas literatūru, 
novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 
paraugus savai koncertdarbībai. 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  54 KP 
Akordeona 
spēle 

31,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu akordeona spēles 
tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 
patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus, pārvaldīt dažādu stilu akordeona 
spēles iespējas.  

Kamer-
ansamblis 

15 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 
kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas 
dažādu stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra 
spilgtāko māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu 
sastādīšanai. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas akordeonista pienākumu veikšanai, iepazīstina ar 
dažādu laikmetu, stilu un žanru klavierkompozīcijām, 
akordeona skaņdarbu klavierpavadījumiem.   

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati)  

 
1,5 

 
 
 
 

 
P 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 
I 
 
 
 
 

Skat. specializācija Klavierspēle 
 
 
 

Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības akordeona spēles pedagoga studiju kursi  – 45 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Akordeona 
spēles metodika 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 
 
 
 

DE 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas akordeona spēles mācīšanas metodikā, 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 
stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta 
satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 
audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 25,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 
 
 
 
 

I 
 
 
 

2 sem. 
 
 
 

DE 
 
 
 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Diriģēšana un 
partitūras spēle 

12 I 8 sem. E (vērtējums kopā ar 
studiju kursu darbs ar 

ansambli  

Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots 
patstāvīgam darbam ar profesionālajiem vai amatieru 
viendabīgajiem vai jauktiem akordeonistu ansambļiem vai 
orķestriem, spēj mācīt, vadīt un publiski diriģēt kolektīvās 
muzicēšanas vienības, spēj novērtēt skaņdarba tehnisko un 
māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo tehniku 
skaņdarba interpretācijas prasībām.  
Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un 
laikmetu skaņdarbu interpretācijai, skaņdarba demonstrācijas 
nolūkā apgūst ansambļu vai orķestru skaņdarbu partitūru spēles 
prasmes. 

Aranžēšana 3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem 
un sastāviem ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu. 

Darbs ar 
ansambli vai 
orķestri 

 
6 

 
I 

 
3 sem. 

 

 
E 

Studiju kurss attīsta prasmes strādāt ar kolektīvu, pielietojot 
studiju kursā Diriģēšana un partitūras spēle iegūtās prasmes. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9  KP 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 1 sem i  
 
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakus-tiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 

Kamer- 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Viendabīgais 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 

Akordeona 
uzbūve, apkope 
un remonts 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Akordeona 
spēle 

31,5 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 
publiski atskaņot akordeona spēles studiju kursā apgūto 
programmu. 

Kamer-
ansamblis 

7,5 I 5 sem. i Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 
publiski atskaņot studiju kursā Kameransamblis apgūto 
programmu. 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
akordeona spēlē 

 
10,5 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 
60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs (ar 
fūgu), klasiķu, romantiķu vai laikmetīgās mūzikas izvērstas 
formas skaņdarbu (var būt cikls vai vairākas cikla daļas), 
vairākus mazas formas cita stila un rakstura skaņdarbus.   

Kamer-
ansamblis 

 
4,5 I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo izvērstas 
formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā hronometrāža 
20 minūtes. 
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specializācija: Vijoļspēle, alta spēle, čella spēle vai kontrabasa spēle vai arfas spēle 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
Stīgu 
instrumentu 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par stīgu instrumentu 
atskaņotājmākslas un mūzikas literatūras attīstības vēsturi, 
atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt 
skaņdarbu stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā 
darbībā dažādu stilu un laikmetu stīgu instrumentu mūzikas 
literatūru, novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt 
augstvērtīgus mūzikas paraugus savai koncertdarbībai. 
 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Vijoļspēle vai 
alta spēle vai 
čella spēle/ vai 
kontrabasa 
spēle/ vai arfas 
spēle 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu stīgu instrumentu 
spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 
patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Kamer-
ansamblis 

7,5 I/G 4 sem iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt, vērtēt un atskaņot dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus kameransambļiem, radīt un panākt 
kopmuzicēšanas radoša darba atmosfēru, brīvi spēlēt no lapas 
dažādu stilu un žanru skaņdarbus, atlasīt kamermūzikas žanra 
spilgtāko māksliniecisko repertuāru koncertprogrammu 
sastādīšanai. 
 

Orķestra 
repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 
simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 
atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 
spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 
partijas. 

Stīgu kvartets/ 
Kontrabasa  
spēlē , arfas 
spēlē – kamer-
ansamblis 

12/ 
16,5 

G 6 sem. Iv/E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu 
laikmetu, stilu un žanru kamermūziku stīgu kvartetiem 
vai kameransambļiem koncertatskaņojuma kvalitātē  un 
repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 
veikšanai, iepazīstina ar dažādu laikmetu, stilu un žanru 
klaviermūziku, skaņdarbu klavierpavadījumiem.   
 

 
Orķestris 

 
10,5 

 

 
G 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi 
atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā orķestra 
skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
B daļa – profesionālās izglītības vijoļspēles/ alta spēles / čella spēles / kontrabasa/ arfas  spēles pedagoga studiju 
kursi  –  24 KP  
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Stīgu 
instrumentu 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas stīgu instrumentu spēles mācīšanas 
metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 
mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 
metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 
kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 
C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

 
C1 – profesionālās izglītības pedagoga  studiju kursi ( čellistam – kontrabasa spēles, kontrabasistam – čella spēles  
pedagoga studiju kursi) 
Kontrabasa 
vai čella  
spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt kontrabasa spēles tehniku, 
atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru 
patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās 
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to 
demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Kontrabasa vai 
čella spēles 
mācīšanas 
metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 
praksi 

Studiju kursā students apgūst kontrabasa spēles 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 
stundu tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura 
apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, 
spēles tehnikas un muzicēšanas attīstības 
paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas metodiku, 
audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 
kritērijus. 
 

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 
pedagoģiskajā praksē mūzikas skolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda 
savu kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem 
individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 
padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Improvizācija 3 G 1 sem. i 
Elektroakustis-
kā mūzika 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 
 

3 G 1 sem. i 

Stīgu instr. 
uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 
Baroka orķestris 6 G 3 sem. i 
Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G  2 sem. i 

Kamer- 
Ansamblis 

3 G  2 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G  2 sem. i 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G  2 sem. i 

Orķestra 
literatūra 

3 G  2 sem.  i 

Prakse – 39 KP 
Stīgu kvartets 
vai kamer-
ansamblis 

3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības 
prasmes publiski atskaņot kamermūziku stīgu 
kvartetiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi 
publiski koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu 
un stilu simfoniskā orķestra skaņdarbus, nodrošināt 
atskaņojuma kvalitāti. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
vijoļspēlē vai 
alta spēlē, vai 
čella spēlē vai 
kontrabasa 
spēlē vai arfas 
spēle 

 
10,5 

 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 

 
DE 

 
 
 
 
 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir no 40 līdz 
60 minūtēm. Programmā jāiekļauj polifona stila skaņdarbs solo, 
izvērstas formas skaņdarbi – koncerts I daļa vai II un III daļa 
(var būt cikls vai vairākas cikla daļas), vairākus mazas formas 
cita stila un rakstura skaņdarbus, no kuriem vienam jābūt 
latviešu komponista kompozīcijai un vienam virtuozam 
skaņdarbam.  

Stīgu kvartets, 
kontrabasa 
spēles un arfa 
spēles 
specializācijai – 
kamer-
ansamblis 

 
4,5 

 
 
 
 

G 

 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 

 
 

 
DE 

 
 
 
 

 
Students ar stīgu kvartetu vai kameransambli sagatavo un 
publiskā koncertā atskaņo: 
Stīgu kvarteta programmā jāatskaņo divu dažādu stilu stīgu 
kvartetu divas daļas, katra kvarteta vienai daļai jābūt sonātes 
formā: hronometrāža 30  līdz 40 minūtes. 
Kameransamblim jāatskaņo izvērstas formas skaņdarbs vai 
skaņdarbu cikls , minimālā hronometrāža 20 minūtes. 
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specializācija: Flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona 
/ eifonija / tubas spēle 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 
Pūšam-
instrumentu 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu atskaņotājmākslas un mūzikas literatūras attīstības 
vēsturi, atskaņotājmākslinieku personībām, skaņdarbu interpretācijām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu 
stilistisko ievirzi, izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu stilu 
un laikmetu pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu mūzikas literatūru, 
novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt augstvērtīgus mūzikas 
paraugus savai koncertdarbībai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle

Praktiskā daļa –  75 KP 
Flautas / obojas/ 
klarnetes/ fagota / 
saksofona/ 
mežraga / 
trompetes / 
trombona / 
eifonija / tubas 
spēle 

28,5 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu pūšaminstrumentu 
spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 
patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus.  

Orķestra 
repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 
simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 
atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 
spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 
partijas. 

Radniecīgais 
instruments 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes apgūt pamatpūšaminstrumenta 
radniecīgā instrumenta spēles tehniku, atklāt skaņdarba 
māksliniecisko saturu, uzkrāt radniecīgā instrumenta repertuāru 
orķestra darba vajadzībām, patstāvīgi apgūt dažādu laikmetu un 
stilu skaņdarbus:  
Pamatinstrumets    -    radniecīgais instruments: 
Flauta                         pikolo flauta, altflauta 
Oboja                         angļu rags 
Klarnete                     pikolo klarnete, basklarnete 
Fagots                        kontrafagots 
Mežrags                     alts 
Trompete                   pikolo trompete 
Trombons                  eifonijs 
Eifonijs                     tuba, trombons 
Tuba                          eifonijs 

Pūšam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu laikmetu, 
stilu un žanru kamermūziku pūšaminstrumentu ansambļiem 
koncertatskaņojuma kvalitātē  un repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu veikšanai, 
iepazīstina ar dažādu laikmetu, stilu un žanru klaviermūziku, 
skaņdarbu klavierpavadījumiem.   

 
Orķestris 

 
10,5 

 

 
G 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi atskaņot 
dažādu laikmetu un stilu simfoniskā orķestra skaņdarbus, 
nodrošināt atskaņojuma kvalitāti.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
B daļa – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta spēles (flautas / obojas/ klarnetes/ fagota / saksofona/ mežraga / 
trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle)  pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Pūšam-
instrumentu 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas pūšaminstrumentu spēles mācīšanas 
metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 
mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 
metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 
kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 –profesionālās izglītības pūšaminstrumenta (cita ne kā B blokā)  spēles pedagoga  studiju kursi 
Pūšam-
instrumenta 
spēle 

4,5 G 3 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes apgūt cita pūšaminstrumenta spēles 
tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt repertuāru 
patstāvīgai pedagoģiskajai darbībai, patstāvīgi apgūt vidējās 
sarežģītības pakāpes dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus to 
demonstrēšanai mācību procesa vajadzībām. 

Pūšam-
instrumenta 
spēles mācīšanas 
metodika 

1,5 G 1 sem i/DE kopā ar ped. 
praksi 

Studiju kursā students apgūst cita pūšaminstrumenta spēles mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, 
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles tehnikas 
un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu iestudēšanas 
metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus. 

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē 
mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 
kārtojot diplomeksāmenu. 

  



142 
 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C2 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  
 
 
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Improvizācija 3 G 1 sem. i 
Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Pūšam-
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 I 2 sem. i 
Džeza mūzika 3 G 2 sem. i 
Kamer-
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Baroka orķestris 
(flauta, oboja, 
fagots)  

6 G 3  sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 
(flauta, oboja, 
fagots) 

3 G 2 sem. i 

Blokflauta/ 
traversflauta 

3 G  2 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G  2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G  2 sem. i 

Orķestra 
literatūra 

3 G  2 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Pūšam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

 
3 

 
G 

1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 
publiski atskaņot kamermūziku pūšaminstrumentu ansambļiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi publiski 
koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā 
orķestra skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti. 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
pūšam-
instrumenta 
spēlē 

 
10,5 

 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 
 

 

 
DE 

 
 
 
 
 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  40 
minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -
koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 
daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Pūšam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

 
4,5 

 
 
 
 

G 

 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 

 
 

 
DE 

 
 
 
 

 
Students ar kameransambli sagatavo un publiskā koncertā 
atskaņo izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, 
minimālā hronometrāža 20 minūtes. 
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apakšprogramma Sitaminstrumentu spēle 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 45 

Pūšam/sitam-
instrumentu 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

4,5 G 2 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 1 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Skat. specializācija Klavierspēle

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle

 
Praktiskā daļa –  75 KP 
Sitamin-
strumentu spēle 

30 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu sitaminstrumentu 
spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 
patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus.  
 

Orķestra 
repertuārs 

10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt dažādu laikmetu un stilu 
simfoniskā orķestra skaņdarbu instrumenta partijas, nodrošināt 
atskaņojuma kvalitāti, spēlēt neapgūtu skaņdarbu no notīm, 
spēlēt dažādas tehniskās un mākslinieciskās grūtības orķestra 
partijas. 
 

Sitam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

16,5 G 6 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu laikmetu, 
stilu un žanru kamermūziku sitaminstrumentu ansambļiem 
koncertatskaņojuma kvalitātē  un repertuāra uzkrāšanas nolūkā. 

Klavierspēle 7,5 I 4 sem. E Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 
Orķestris 10,5 

 
G 2 sem. i Skat. apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle 

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 
B daļa – profesionālās izglītības sitaminstrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Sitam-
instrumentu 
spēles 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas sitaminstrumentu spēles mācīšanas 
metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 
mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 
metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 
kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 
C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 
Informātikas 
tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  
 
 
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Improvizācija 3 G 1 sem. i 
Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Sitam-
instrumentu 
uzbūve un 
apkope 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G  2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G  2 sem. i 

Kamer-
ansamblis 

3 G  2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G  2  sem. i 

Diriģēšanas 
pamati 

3 G  2 sem. i 

Orķestra 
literatūra 

3 G  2 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Sitam-
instrumentu 
kameransamblis 

 
3 

 
G 

1 sem. E Studiju kurss attīsta studentam koncertdarbības prasmes 
publiski atskaņot kamermūziku sitaminstrumentu ansambļiem.  

Orķestris 36 G 6 sem. i  Studiju kurss attīsta prasmes iestudēt un kolektīvi publiski 
koncertsituācijā atskaņot dažādu laikmetu un stilu simfoniskā 
orķestra skaņdarbus, nodrošināt atskaņojuma kvalitāti. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
sitam-
instrumentu 
spēlē 

 
10,5 

 
 
 
 

I 
 
 
 
 

 
1 sem. 

 
 
 

 

 
DE 

 
 
 
 

Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  40 
minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -
koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 
daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Sitam-
instrumentu 
kamer-
ansamblis 

 
4,5 

 
 

G 
 
 

 
1 sem. 

 
 

 
DE 

 
 

 
Students ar kameransambli sagatavo un publiskā koncertā 
atskaņo izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, 
minimālā hronometrāža 15 minūtes. 

apakšprogramma Džeza mūzika specializācijas  Klavierspēle/Akordeona 
spēle/Vijoļspēle/Kontrabasa spēle/Ģitāras spēle/Flautas / Klarnetes / Saksofona / Trompetes / 
Trombona/Vibrofona /Sitaminstrumentu komplekta spēle   

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – diferencēta 
ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
 
 
 
Improvizācija 

 
 
 

10,5 

 
 
 

G 7 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- brīvi improvizēt un spēlēt dažādā džeza un mūsdienu 

populārās mūzikas stilistikā; 
- radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba 

atmosfēru; 
- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos skaņdarbus; 
- nodrošināt skaņdarbu pavadījumu atskaņojuma kvalitāti 

un 
- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 
- izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarbu iestudēšanas 

procesā;  
- brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un žanru 

skaņdarbu  pavadījumus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza 

tēmas, veidot koncertprogtrammas;  
- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 
- tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, izvērtēt 

sasniegumus un izdarīt korekcijas.  
Ievads mūzikas 
vēsturē 
 
 
 

1,5 P/G 1 sem. 

iv 

Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas 
par būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru 
attīstību, kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, 
dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, 
akcentējot Rietum- un  Austrumeiropas mūzikas kultūru 
parādības. 

 
Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

 
3 

 
P/G 

 
1 sem. 

iv 
 
 
 
 
 
 

 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 
apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, 
atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 
estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas 
stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 
Džeza teorija 

 
9 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa noslēgumā students: 
- pārvalda mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk 

aranžēt un komponēt dažādās mūsdienu populārās 
mūzikas stilistikās; 

- prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē; 
- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos skaņdarbus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza 

tēmas, veidot koncertprogrammas;  
- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni, tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, 
izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

 
 
Džeza mūzikas 
vēsture 

 
 

12 

 
 

G 

 
 

7 sem. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa noslēgumā students: 
- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus; 
- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un 

manieres; 
- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un 

ansambļus (orķestrus); 
- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas 

albumus un tēmas; 
- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 
- prot analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 

vokālos džeza skaņdarbus; 
- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 

līmeni, tēmu interpretāciju.  
Roka un 
popmūzikas 
vēsture  

7,5 G 4 sem. 
E 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz studentiem zināšanas par 
būtiskiem džeza un populārās mūzikas attīstības procesiem 
– dažādu stilu saknēm, attīstības procesiem, to spilgtāko 
pārstāvju iepazīšanu, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un 
tehniskajām niansēm. 

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Džeza 
instrumenta spēle 
(galvenais 
instruments) 

 
 

28,5 

 
 
I 

 
 

7 sem. E 

Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu instrumentu 
spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, 
uzkrāt koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai 
koncertdarbībai, patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības 
pakāpes dažādu laikmetu un stilu džeza skaņdarbus.  

Džeza solfedžo  
6 

 
G 

 
4 sem. 

Iv 

Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot 
ar dzirdi džeza stila mūzikas valodas izteiksmes līdzekļus, 
pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas, dažādu 
instrumentu spektrālo sastāvu. 

Kompozīcija un 
aranžēšana 

7,5 G 4 sem. 
E 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 
zināšanas un pamatprasmes komponēt un aranžēt dažādiem 
instrumentu un vokāla kolektīvās muzicēšanas sastāviem 
dažādos džeza stilos. 

* Džeza 
klavierspēle 

9 I 5 sem. 
E 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 
klavierspēles pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 
improvizācijas uz klavierēm un harmonizēt melodijas 

Džeza vokāls 3 G 2 sem. 
Iv 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students pamatprasmju 
līmenī ir apguvis džeza dziedāšanas vokālo tehniku un 
skaņas veidošanas kultūru, ieguvis pamatzināšanas  
džeza dziedāšanas stilistikas paņēmienos, mūsdienu mūzikas 
stilu ritma izpildījumā un vokālajā improvizēšanā.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju 
kursa 
īstenoša

nas 
periods 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

*) 
Sitam 
instrumentu 
komplekta 
spēles  
pamati 

 
7,5 

 
I 

 
5 sem. 

iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un  
pamatprasmes: 

- zināšanas par ritma uzbūvi un pierakstiem, 
sitaminstrumentu komplekta funkcijām un 
pamatprincipiem dažādu džeza mūzikas stilu džeza 
ansambļu spēlē, par ritmiskās mūzikas stilistiku un 
sitaminstrumentu komplekta nozīmi tajā. 

Studiju kursa noslēgumā students spēj:  
- brīvi improvizēt un pavadīt dažādos taktsmēros (5/4, 

5/8, 7/4, 7/8, 9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 
- noturēt tempu; 
- improvizējot, izmantot dažādus sešpadsmitdaļu un 

trioļu grupējumus; 
- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsmēru 

un no 6/4 uz 4/4 taktsmēru;  
- spēlēt dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo 

instrumentu komplekta (swing, rock, funk, reggae, 
Bossa nova, 16th note beat u.c.); 

- atpazīt sitaminstrumentu komplekta spēli dažādos 
džeza mūzikas virzienos; 

- brīvi lasīt dažādu ritma zīmējuma pierakstu gan 4/4, 
gan jauktos taktsmēros. 

* ) Basa 
spēles pamati 

6 I 4 sem. 
iv 
 
 
 
 
 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skanējumu, 
pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par basa 
instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu skaņdarbu 
interpretācijā; 

- attīstījis improvizācijas prasmes 

* )Perkusiju 
spēle 

3 G 2 sem. 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
pamatprasmes: 

- zināšanas par perkusiju instrumentiem, to skanējumu, 
pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par perkusiju 
instrumentu lomu dažādos ritmiskās mūzikas stilos; 

- pamatprasmes ķermeņa koordinācijā, izmantojot 
perkusiju instrumentus; 

- attīstījis pulsa izjūtu un ritmiskās improvizācijas 

brīvību. 

Studiju kursa noslēgumā students spēj:  

- spēlēt pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas 
stilos uz dažādiem perkusiju instrumentiem; 

- uz kongām radīt slap, bass, open toņus; 
- improvizēt, radīt jaunus ritmus, imitēt uz free style 

perkusijām; 
- pielāgoties dažādām matērijām; 
- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improvizēt 

tajās; 
- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 
- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranžējumos 

vai kompozīcijās. 
Mūzikas 
tehnoloģija 

6 G 4 sem. iv 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 
skaņu tehnoloģijas veidus, skaņu ierakstu principus un 
metodes, mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 
nepieciešamo ierīču raksturojumus. 
Students prot: atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 
izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības džeza instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Džeza mūzikas 
mācības metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas džeza instrumentu spēles mācīšanas metodikā, mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 
veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 
plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 
 
 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
C1 daļa – džeza klavierspēle – 4,5 KP 
Elektronisko 
taustiņinstrumentu 
spēle 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss attīsta elektronisko instrumentu spēles iemaņas un 
prasmes, kuras  ir nepieciešamas džeza atskaņotājmākslinieka 
pienākumu veikšanai.  

C2 daļa – Basa spēle  
Basģitāras vai 
kontrabasa spēle 

4,5 I 3 sem. iv Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, kuras  
ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu veikšanai.   

C3 daļa – Saksofona spēle/ flautas spēle/Klarnetes spēle – 4,5 KP 
Flautas spēle 4,5 I 3 sem. iv  

Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 
veikšanai.   

Klarnetes spēle 4,5 I 3 sem. iv

Saksofona spēle 4,5 I 3 sem. iv

C4 – vispārējie studiju kursi 
Svešvaloda 3 G 2 sem. iv Padziļina zināšanas un prasmes, kuras apgūtas studiju kursa 

obligātajā daļā. 
Izvēles 
instruments 

1,5 I 1 sem. iv Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka pienākumu 
veikšanai.   Izvēles 

instruments 
3 I 2sem. iv
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 
(ansamblis) 

21 G 7 sem.  iv Studiju kursā students apgūst prasmes spēlēt dažādu 
laikmetu un stilu džeza mūzikas dažādos kolektīvās 
muzicēšanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzicēšanas pieredzi 
koncertatskaņojuma kvalitātē  un uzkrāt repertuāru. 

Džeza mūzikas 
praktikums 

12 G 7 sem. E 

Ierakstu 
producēšana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa saturs sniedz zināšanas un prasmes skaņu 
ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un atbilstošu 
tehnisko līdzekļu izvēlē, apgūst mūziķim nepieciešamās 
saskarsmes prasmes ar producentiem un tehnoloģisko 
specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 
savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 
diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
instrumenta 
spēlē 

7,5 
I 

1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  
40 minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu -
koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 
daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 

Džeza kombo 
(ansamblis) - 
koncert-
eksāmens 

7,5 
G 

1 sem. DE Students ar ansambli sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā 
hronometrāža 20 minūtes. 

* Studiju kurss nav jāapgūst studējošajiem, kuri apgūst attiecīgo instrumentu kā galveno 
instrumentu, bet kredītpunktus iegūst par radniecīgā instrumenta spēles apgūšanu. Studiju kursa 
nosaukumu konkretizē individuāli. 
 

apakšprogramma Vēsturisko instrumentu spēle 
specializācija: Taustiņinstrumentu spēle,  specializācija: Stīgu instrumentu spēle 

specializācija: Pūšaminstrumentu instrumentu spēle 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 
Instrumentu 
spēles vēsture un 
teorija 

7,5 G 4 sem. 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

Studiju kurss sniedz zināšanas par senās mūzikas attīstību 
vēsturiskajā skatījumā - komponistu un atskaņotājmākslinieku 
personībām, skaņdarbu interpretācijām. Studiju kursa apguves 
rezultātā students spēj identificēt skaņdarbu stilistisko ievirzi, 
izmantot savā mākslinieciskajā darbībā dažādu stilu un laikmetu i 
mūzikas literatūru, novērtēt skaņdarbu interpretācijas, atlasīt 
augstvērtīgus mūzikas paraugus savai koncertdarbībai. 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. Eksāmens Skat. specializācija Klavierspēle 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 
1 sem. iv 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 
2 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 
1 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Mūzikas vēsture 
un teorija 

22,5 P/G 
6 sem. 

iv Skat. specializācija Klavierspēle 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 
2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  72 KP 
Instruments spēle  
(instrumenta 
nosaukums) 

31,5 I 

7 sem. 
 

Eksāmens 
 

Studiju kurss attīsta prasmes apgūt virtuozu instrumentu 
spēles tehniku, atklāt skaņdarba māksliniecisko saturu, uzkrāt 
koncertprogrammu repertuāru patstāvīgai koncertdarbībai, 
patstāvīgi apgūt augstākās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu skaņdarbus. 

Radniecīgā 
instrumenta spēle 

3 I 
2.sem. i 

Studiju kurss attīsta instrumenta spēles iemaņas un prasmes, 
kuras  ir nepieciešamas atskaņotājmākslinieka  pienākumu 
veikšanai.   

Brīvā 
ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 

2.sem 
 
 
 
 
 
 
 
. 

i 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students: 
 lietošanas līmenī zina renesanses, baroka un  

klasicisma laikmeta brīvās ornamentācijas 
pamatprincipus un to atšķirības;  

 izprot teorētiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas 
iemaņas par dažādu brīvo  ornamentisko elementu  
uzbūvi, atšķirībām pielietojumā dažādās valstīs; 

 ir guvis izpratni par īpašajām fiksētajām ornamentālās 
improvizācijas uzbūvēm (kadence, adagio daļas), to 
pielietojumu solo, ansambļa un orķestra repertuārā.

Baroka orķestris 19,5 P 7.sem. i Studiju kursa noslēgumā students: 
 atskaņo vidējas un augstākās grūtības pakāpes dažādu 

laikmetu(renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu 
mūziku 

 praksē demonstrē atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 
interpretācijā, īpaši pievēršot uzmanību reģionālajam 
principam 

 demonstrē zināšanas par konkrēta vēsturiskā perioda 
instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, 
variēšanas iespējām ansamblī/orķestrī 

 balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, 
spējīgs sagatavot mākslinieciski augstvērtīgu 
priekšnesumu vēsturiskā  atskaņošanas manierē 

 pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orientējas 
pieejamajos audio un video materiālos 

 studējis virkni vēsturisko traktātu un 20.-21.gs 
pētījumu par senās mūzikas interpretācijas principiem 

 izveidojis stabilu repertuāra bāzi turpmākai 
koncertdarbībai  

 
 
 
Senās mūzikas 
ansamblis 

 
 
 

13,5 

 
 
 

G 

7.sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 

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

1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. specializācija Klavierspēle 

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 

B daļa – profesionālās izglītības vēsturisko instrumentu spēles pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. specializācija Klavierspēle 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumenta 
spēles 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas vēsturisko  instrumentu spēles mācīšanas 
metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos 
principus, mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 
mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura 
apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, 
formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. specializācija Klavierspēle 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 
 
 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 
pedagoģiskajā praksē mūzikas skolās un mūzikas 
vidusskolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 
programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 
C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, 
ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto 
citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Aranžēšana/ 
Instrumentācija 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 
Senās 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 3 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta spēle 3 G 2 sem. i 
 
Prakse – 39 KP 
Instrumenta  
spēle 

24 I 7 sem. i Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē  praksē 
dažādās kultūras institūcijās, piedaloties koncertos gan solo, 
gan kolektīvās muzicēšanas sastāvos.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
māksliniecisko briedumu, kārtojot diplomeksāmenu. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

Baroka 
orķestris/ 
ansamblis 

7,5 G 5 sem. i 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 
savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 
diplomeksāmenā. 
 

Koncert-
eksāmens 
instrumenta 
spēlē 

9 
 I 

1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
koncerteksāmena programmu, kuras hronometrāža ir vismaz  
40 minūtes. Programmā iekļauj izvērstas formas skaņdarbu - 
koncerts I, II, III daļas (var būt arī cikls vai vairākas cikla 
daļas), divus  dažāda rakstura skaņdarbus. 
 

Baroka 
orķestris/ 
ansamblis 

6 G 1 sem. DE Students ar orķestri sagatavo un publiskā koncertā atskaņo 
izvērstas formas skaņdarbu vai skaņdarbu ciklu, minimālā 
hronometrāža 30 minūtes. 
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2.1.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

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

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,25%  pret 0,75%, t.i. no 40 
darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 10 stundas, bet 30 stundas saturu 
apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa 
īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma 
lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu 
satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

“A” daļā (obligātie studiju kursi 150 ECTS KP) ir iekļauti profesionālie studiju kursi 
(120 ECTS KP) un vispārizglītojošie studiju kursi (30 ECTS KP).  

Profesionālo studiju cikla apjomu katrā apakšprogrammā nosaka katras specializācijas 
nepieciešamās profesionālās prasmes un zināšanas. Vispārizglītojošie studiju kursi (Latviešu 
valodas kultūra, Svešvaloda, Literatūras vēsture, Uzņēmējdarbība, Filozofija, Mākslas 
vēsture, Reliģiju vēsture) nodrošina zināšanu padziļināšanu humanitāro un sociālo zinātņu 
nozarē, attīsta sociālās un  komunikatīvās pamatiemaņas.  

“B” daļa –ierobežotās izvēles studiju kursi, 24 ECTS KP.  
B daļas studiju kursu saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 03.10.2000. noteikumos 
Nr.347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai” izvirzītajām prasībām. Plānoto studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, 
Metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģiskā prakse) apguve nodrošina instrumenta spēles 
pedagogam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi, absolventam, kurš iegūst 
instrumenta spēles mūziķa profesionālo kvalifikāciju, paver plašākas darba tirgus iespējas, kā 
arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības 
sistēmā.  

C – brīvās izvēles daļa, 9 ECTS  KP. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt vai 
paplašināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas atskaņotājmākslinieka specializācijas 
jomās – Informātikas tehnoloģijas, lietišķā svešvaloda, Improvizācija, Elektroakustiskā 
mūzika, Kompozīcija/aranžēšana, Skatuves uzvedības kultūra, Džeza mūzika,Semā mūzika – 
baroka orķestris, senās mūzikas ansamblis, cita instrumenta spēle u.c.  
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Prakse – 39 ECTS  KP. Prakses periods ir 8 semestri. 
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionāli mākslinieciskā darba pieredzi. Prakse 
nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   
Prakses laikā ir plānota: instrumenta spēles prakse – koncertprogrammu sagatavošana un 
atskaņojums, pavadījumu prakse, ansambļa un/vai  orķestra koncertprogrammas 
sagatavošana un atskaņojums.  
Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS  KP 

Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 
Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā: - kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 

teorijā; - diplomeksāmeni metodikā un pedagoģiskajā praksē; 
apakšprogrammā Taustiņinstrumentu spēle 
Koncerteksāmens instrumenta spēlē 
Pavadījums (izņemot akordeona spēli) 
Kameransamblis 
apakšprogrammās Stīgu instrumentu spēle/Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēle 
Koncerteksāmens instrumenta spēlē 
Kameransamblis 
- apakšprogrammā Džeza mūzika 
Kolokvijs specialitātē, džeza mūzikas vēsturē un teorijā 
Koncerteksāmens instrumenta spēlē 
Džeza kombo (ansamblis) - koncerteksāmens 
- apakšprogrammā Vēsturisko instrumentu spēle  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā 
Koncerteksāmens instrumenta spēlē 
Baroka orķestris/ansamblis 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu 
mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 
Senātā, 
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
10. augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 
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2.1.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    

Instrumenta spēle, Kolokvijs instrumenta spēlē, Kolokvijs Mūzikas literatūrā un teorijā 
mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma 
prasību apjomā.  

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 
centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, 
iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību 
ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai 
personas ar īpašām vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 

 
2.1.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā 
personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ 
mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 
studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 
katra studiju kursa aprakstā.  Atskaņotājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir prakses darba 
plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. 
Prakse tika organizēta koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās. 
Atskaņotājmākslinieka praktiskās iemaņas studenti apguva arī spēlējot ansambļos, orķestros, 
sniedzot atklātos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos koncertos. Vairāki studenti ir 
iesaistījušies praktiskajā darbā profesionālajos kolektīvos – LNO orķestrī, Valsts simfoniskajā 
orķestrī, spēlē projektu orķestros, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju programmas 
studenti bija pieaicināti darbā profesionālajos  pūtēju orķestros.  

Studiju procesa inovācijas: 
    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par 
pedagogu savā specialitātē.  Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā 
prakse tika organizēta izglītības iestādēs ar kurām ir noslēgts pedagoģiskās prakses līgums. 
Līgumos ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti 
pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem. Pedagoģiskā darba iemaņas studenti apgūst mūzikas vidusskolās un 
mūzikas skolās. Aizvadītajā periodā pedagoģiskās prakses līgumi ar mūzikas izglītības iestādēm 
ir noslēgti ar 36 specializācijās. 
 Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 
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Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 

projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   

Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo 

aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 

audiovizuālais aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā 
darba iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 
tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    
 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem 
un studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie 
docētāji ir arī augstas raudzes atskaņotājmākslinieki.  

Docētāju mākslinieciskās aktivitātes izpaudās dažādu atskaņotājmākslas projektu 
īstenošānā – solo koncerti, festivāli, tematiskie koncerti, koncertlekcijas un citi pasākumi, kuri 
bija organizēti gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan sadarbībā ar koncertaģentūrām ārpus 
Latvijas.   

Instrumentālās mūzikas studiju programmas docētāju māksliniecisko darbību, kā arī viņu 
devumu sabiedrības izglītošanā un kultūrvides attīstībā ir neiespējami aprakstīt un sniegt 
raksturojumu pašnovērtējuma ziņojuma ietvaros, jo tas ir ikviena atskaņotājmākslinieka 
ikdienas darba process, kura neatņemama sastāvdaļa ir arī pedagoģiskais darbs. 
Māksliniecisko projektu īstenošanas procesā docētāji un studenti bieži vien ir kolēģu lomā 
(darbs orķestros, ansambļos, koncertprojektos u.c.). Viņu sadarbība, kopdarbība un 
mijiedarbība māksliniecisko projektu īstenošanā nodrošina profesionālās pārmantojamības un 
tālākās attīstības iespējas.   
  Analizējot studiju programmas Instrumentālā mūzika īstenošanā iesaistīto  docētāju 
radošo aktivitāšu spektru, jāsecina, ka tās izpaudās dažādās jomās. 
       Klavieru katedras, ērģeļu klases un akordeona klases docētāju radošā/zinātniskā un 
organizatoriskā  darbība: 
Pateicoties docētāju un studējošo aktivitātei studiju laikā realizēti daudzi radoši, mākslinieciski 
projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un ārvalstīs, īpaši cenšoties 
nodrošināt prakses iespējas topošiem pianistiem un pedagogiem. 

Katedras docētāji dažādās formās sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, Latvijas 
mūzikas vidusskolām, mūzikas skolām. Tika organizētas arī docētāju meistarklases dažādās 
Latvijas pilsētās visa līmeņa pianistiem un arī klavierspēles pedagogiem. Prof. S.Osokins darbojas 
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, J. Rižovs ir pedagogs J.Mediņa Mūzikas vidusskolā. Prof. 
J.Kalnciems ir Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas prezidents,  lekt. T.Ostrovskis – asociācijas 
valdes loceklis. Doc. J. Žvikovs ir kamerorķestra Sinfonietta Rīga pianists. Visi docētāji aktīvi 
sadarbojas ar koncertaģentūru Latvijas Koncerti un ar vadošajiem Latvijas mūziķu kolektīviem. 
Sadarbībā ar Latvijas mūzikas vidusskolām, JVLMA docētāji piedalās studiju programmu 
īstenošanā diplomeksāmenu komisiju locekļu kapacitātēs un vadot meistarklases. Sakarā ar  
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katedras docētāju ciešo saikni ar klavierspēles un klavierspēles pedagoģijas darba tirgu, studējošie 
iegūst nepastarpinātu un kvalitatīvu informāciju par profesijas aktualitātēm, darba iespējām un 
karjeras attīstības potenciālu. 

Prof. S. Osokins piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola 
klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā), sniedzis klavierspēles meistarklases Kopenhāgenas Karaliskajā 
mūzikas akadēmijā (11.2011.). 

Prof. J. Kalnciems uzstājies solokoncertā „Himnas, Lūgšanas, Rituāli” (JVLMA Lielajā 
zālē 30.01.2012, G. Gurdžijeva klaviermūzika), kā arī organizējis un piedalījies Klavieru 
katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. 
Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā). Sadarbībā ar 
JVLMA prof. J. Kalnciems ierakstījis un izdevis CD ar F. Lista klavierskaņdarbiem „Sursum 
Corda” (28.04.2012.). Profesors sniedzis meistarklases Daugavpils Universitātē (21.02.2012.), 
organizējis 9. Jūrmalas Klavierspēles meistarkursus / tālākizglītības kursus mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogiem (Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 17.-19.08.2011.), kā arī darbojies 
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas organizētā „Zēnu pianistu konkursa” (08.12.2011.), 
Valmieras Jauno pianistu konkursa (25.01.2012.), Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas 
starptautiskā pianistu konkursa (02.03.2012.), un Latgales pianistu konkursa (Balvi, 20.04.2012.) 
žūrijās. Profesors JVLMA sienās organizējis atlases kārtu uz P. Čaikovska Starptautisko 
konkursu (05.12.2011.), kā arī darbojies tā žūrijas komisijā. Sadarbojoties ar mūzikas 
vidusskolām, prof. J. Kalnciems diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētāja statusā strādājis 
Ventspils Mūzikas vidusskolā, Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Cēsu Mūzikas vidusskolā, Liepājas 
Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā un Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. 

Prof. A.Zandmanis piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa 
Vītola klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā), atskaņojot skaņdarbus no op. 41, kā arī aizsācis prof. Ilzes 
Graubiņas piemiņai veltītu 4 solokoncertu sēriju JVLMA Lielajā zālē, atskaņojot J. S. Baha 
„Labi temperētā klavesīna” I un II sējumu (07.11.2011., 11.04.2012.). Abas koncertprogrammas 
atskaņotas arī reģionu mūzikas skolās un vidusskolās. Profesors ir uzstājies ar solokoncertiem un 
sniedzis meistarklases Cēsu Mūzikas vidusskolā (05.04.2012.), Liepājas Mūzikas vidusskolā 
(26.04.2012.), Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā (13.10.2011.), Jelgavas Mūzikas vidusskolā 
(25.05.2012.) un Ventspils Mūzikas vidusskolā (12.04.2012.). Sadarbībā ar prof. Irinu Berkoviču 
(Izraēla) sniegtas meistarklases arī Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā (09.-10.02.2012.)  

Prof. V.Zilberts piedalījies Steinway flīģeļa prezentācijas koncertā LMT Kamerzālē 
(01.2012.), Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi” 1. 
programmā, JVLMA mecenātes Māras Doles piemiņas koncertā JVLMA Ērģeļu zālē (05.2012.), 
kā arī daudzos kamermūzikas koncertos gan JVLMA sienās, gan ārpus tām. Profesors ir 
darbojies T.Reitera fonda rīkotā mūzikas skolu audzēkņu konkursā Rīgas Latviešu biedrības 
namā (12.2011.) un starptautiskajā jauno pianistu konkursā Latgales skicējums Rēzeknē. 

Doc. J. Žvikovs sniedzis sekojošus solo priekšnesumus: cikla Visi Jāzepa Vītola 
klavierdarbi koncerts Daugavpils mūzikas vidusskolā; Trīs silueti; 1.marts, 2012.; cikla Visi 
Jāzepa Vītola klavierdarbi koncerts Gaujienas mūzikas skolā; Trīs silueti; 8.marts, 2012.; cikla 
Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi koncerts JVLMA Lielajā zālē; Trīs silueti; 12.marts, 2012.; 
J.Karlsons Trešā sonāte; Latviešu Biedrības nams; Latvijas jaunās mūzikas dienas, 14.marts, 
2012. Docētājs ieskaņojis Latvijas Radio Jura Karlsona 3. klaviersonāti (08.11.2012.), kā arī 
uzstājies dažādu kameransambļu sastāvos Latvijas atpazīstamākajās koncertzālēs. Darbojoties 
kamerorķestra Sinfonietta Rīga sastāvā, docētājs piedalījies sekojošās koncertprogrammās: 
R.Kalsons Kamersimfonija (klavesīna partija); S.Prokofjevs Simfonija-končertante čellam ar 
orķestri (čelestas partija); N.Šnē; LĢ; 11.novembris, 2011.; K.Orfs viencēliena opera Mēness; 
LU auls; koris Kamēr..., M.Sirmais; 25., 26.februāris, 2012.; G.Pone ELY; Sinfonietta Rīga 
ansamblis; N.Šnē; LĢ; Latvijas jaunās mūzikas dienas; 10.marts, 2012; Franko Donatoni Spiri 
čelestas partija; N.Šnē; Spīķeru koncertzāle; 10.maijs, 2012.; HKGruber Manhattan broadcasts; 
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N.Šnē; LĢ; SR sezonas noslēguma koncerts; 31.maijs, 2012.; Niko Mjūlijs (Nico Muhly) 
Koncerts elektriskajai vijolei un orķestrim Seeing is Believing; klavieres, čelesta; Thomas Gould, 
vijole; N.Šnē; 28.aprīlis, 2012. Profesors ir sniedzis meistarklases Sibeliusa Mūzikas akadēmijā 
(05.2012.), kā arī vadījis sekojošas koncertlekcijas: koncertlekcija Baroks. Nozīmīgais sākums no 
cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 28.novembris, 2011.; koncertlekcija Klasicisms Vīnē 
no cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 11.janvāris, 2012.; koncertlekcija Jūtas un alkas. 
Romantisms no cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 28.februāris, 2012. 

Lekt. T. Ostrovskis piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa 
Vītola klavierdarbi” 1. programmas atskaņojumos Daugavpilī, Gaujienā un Rīgā, kā arī aktīvi 
koncertējis dažādu kameransambļu sastāvos. 2012. gada februārī sadarbībā ar klarnetistu Egilu 
Šēferu un ar mecenātes Māras Doles atbalstu izdots kamermūzikas CD „Dzintargraudi”.   

T. Ostrovskis AEC Polifonia organizēta projekta ietvaros apmeklējis profesionālas 
ievirzes seminārus Innovative Conservatoire Lielbritānijā, papildinājis zināšanas, piedaloties 
JVLMA starptautiskās akreditācijas procesā, prezentējot akadēmijas studiju programmas, 
darbojies P. Čaikovska konkursa atlases kārtas organizēšanā JVLMA Lielajā zālē, aktīvi 
līdzdarbojies Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas darbībā (kļuvis par asociācijas valdes 
locekli), strādājis L. Garūtas Jauno pianistu konkursa žūrijas komisijā (Sigulda, 14.03.2012.), kā 
arī piedalījies Izglītības kvalitātes vērtēšanas dienesta rīkotajos mūzikas izglītības iestāžu 
akreditācijas kursos, kļūstot par akreditācijas ekspertu. 
 Akordeona spēles doc. J. Rižovs strādājis valsts eksāmenu komisijās akordeona spēles 
specializācijā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Daugavpils Mūzikas vidusskolā un 
Jelgavas Mūzikas vidusskolā, piedalījies profesionālās tālākizglītības kursos „Daudzveidīgas 
mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālā vidējā izglītības programmā 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” 36 stundu apjomā. P. Jurjāna mūzikas skolā (12.-
15.03.2012.), kā arī 3. Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konference. Docētāja raksts 
„Akordeona spēles attīstības Latvijā” publicēts krājumā „ Orthodox History and Traditional 
culture” (Tambova, 2012.“Print-Service”, Krievija). Noritējusi sadarbība ar mācībspēkiem no 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Baltkrievijas un Krievijas augstskolām. 
 Ārvalstu vieslektori studiju kursā Klavierspēle 
JVLMA klavierspēles studenti klausījušies un piedalījušies sekojošu ārvalstu profesoru 
meistarklasēs mūzikas akadēmijā: 
 R. O’Hora (Lielbritānija, Gildholas Mūzikas un drāmas skola) 
 L. Vainmaa (Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija) 
 V. Goldbergs (Izraēla, Telavivas Mūzikas akadēmija) 
 D. Baškirovs (Krievija, Maskavas Valsts konservatorija) 
Bakalaura un maģistra studiju programmu diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētāja statusā no 
Lietuvas Mūzikas akadēmijas tika pieaicināts prof. J. Karnavičius. 

Ērģeļu klases akadēmiskajos amatos ievēlētie mācībspēki ir aktīvi koncertējoši 
ērģelnieki, kuri savas zināšanas par ērģelēm un ērģeļmūzikas repertuāru regulāri pārbauda 
praktiskajā koncertdzīvē, līdz ar to šīs mākslinieciskās darbības ietekme uz studiju procesu ir 
neapšaubāmi pozitīva.  

Asoc. prof. Larisa Bulava līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un 
Daugavpils mūzikas vidusskolā šī gada laikā sniegusi arī vairākus ērģeļmūzikas koncertus 
Latvijā un Vācijā, sagatavojusi pirmatskaņojumam S.Mences darbu „Dialogi”.  

Prof. Tālivaldis Deksnis līdzās darbam Mūzikas akadēmijā sniedzis koncertus Latvijā, 
Krievijā, Polijā un Holandē. Sniedzis konsultācijas Rēzeknes mūzikas vidusskolā, veicis 
komponista R.Jermaka darbu ieskaņojumus Rīgas Domā, piedaloties CD veidošanā.  

Asoc. prof. Vita Kalnciema šajā gadā līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā 
un Rīgas Doma kora skolā sniegusi vairākus ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā - gan J.S.Baha 
un čehu mūzikas soloprogrammas, gan kopā ar Rīgas Doma Meiteņu kori, ģitāristu Armandu 
Alksni, dziedātāju Elīnu Šimkus, sitaminstrumentālistu Edgaru Saksonu. Sniegusi arī Slokas 
baznīcas ērģeļu 100-gadei veltītu koncertu, Zemgales Ērģeļu dienu atklāšanas koncertu Jelgavā, 
organizējusi un piedalījusies ērģelnieku maratonkoncertā Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā, 
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festivāla koncertā Zviedrijā, kā arī Starptautiskā M.Tariverdijeva ērģelnieku konkursa žūrijas 
darbā Kaļiņingradā. Klajā nācis solo CD „Ugāles baroks”. Piedalījusies arī Rīgas Doma Meiteņu 
kora jaunā CD „Jubilatio” ierakstos ar ērģeļu pavadījumiem un solo.  
Mūzikas augstskolas docētāju saiknes uzturēšana ar vidējām speciālajām mācību iestādēm ir ļoti 
nepieciešama, lai pilnveidotu skolu audzēkņu profesionālās kvalifikācijas iespējas un savlaicīgi 
sagatavotu tos studijām Mūzikas akadēmijā. Šajā jomā Ērģeļu klasei izveidojusies laba tradīcija 
nu jau vairāku gadu garumā – maija beigās JVLMA Ērģeļu zālē notiek ikgadējs Topošo 
ērģelnieku koncerts, kurā aicināti piedalīties tieši Latvijas mūzikas skolu ērģeļspēles audzēkņi 
savu pedagogu pavadībā. Šāds koncerts šogad notika 2012.g. 26.maijā.  

Studiju procesa kvalitatīvu norisi sekmē laba sadarbība, kas izveidojusies ar Lietuvas, 
Igaunijas, Enshedes, Bāzeles, Amsterdamas, kā arī ar Sanktpēterburgas mūzikas augstskolām. 
Regulārās meistarklases arī ar citu augstskolu pasniedzējiem nodrošina mūsu studentiem labu 
informētību ar ērģeļspēli saistītajos jautājumos.  

 
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju sasniegumi: 

Piedalīšanās koncertos 
Katedras docētāji prof. J. Maļeckis, prof. V. Zilberts, prof. A. Liepiņš, asoc. prof. D. Kļava, doc. 
H. Hansena, doc. M. Zilberts, lekt. E. Žiba un lekt. I. Milzarāja regulāri piedalījušies Latvijas 
koncertdzīvē un katedras rīkotajos koncertos RLB.  
Prof. Jānis Maļeckis atskaņoja komponista K. Penderecka sekstetu Starptautiskajā ABAM 
konferencē Krakovā (20.-25.09.2012.), piedalījās festivālā Starptautiskā konservatoriju nedēļa 
Sankt-Pēterburgā JVLMA docētāju klavieru kvarteta sastāvā (vijolnieks Sandis Šteinbergs, 
altists Arigo Štrāls un čellists Ēriks Kiršfelds (21.-28.10.2012.), piedalījās Lielās Mūzikas balvas 
„Gada jaundarbs” ieguvēja A. Maskata skaņdarba Stanze di Venetia / Venēcijas rindas soprānam 
un klavieru kvartetam atskaņojumā LNO /2012.g. martā/, piedalījās koncertos RIX Klavieru 
kvarteta sastāvā festivālā Eiropas Ziemassvētki 2011 (vijolnieks Sandis Šteinbergs, altiste Liene 
Kļava, čellists Reinis Birznieks) Mazajā Ģildē (decembrī) un Brno filharmonijā Brno (Čehija, 
2012.g.maijā), piedalījās J.Brāmsa kamermūzikas koncertā JVLMA (M.Doles stipendijas 
ietvaros) sadarbībā ar viesprofesoriem A. Ronu (vijole) un M. Klīgelu (čells, 2012.g.aprīlī), 
piedalījās Dzintaru koncertzāles atklāšanas koncertā sadarbībā ar Nordic Symphony Orchestra un 
diriģenti Anu Tali (S.Renemaņa skaņdarba divām klavierēm ar orķestri pirmatskaņojums, 
2012.g. jūnijā), piedalījās Kremerata Baltica festivālā kamermūzikas koncertā (A. Maskats 
Stanze di Venetia / Venēcijas rindas soprānam un klavieru kvartetam, 2012.g. jūlijā). 
        Sagatavoja studentu un maģistrantu klavieru kvarteta Elīna Gaile (klavieres), Marta 
Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells) koncertam ECMTA konferencē 
Tallinā /2012.g. maijā/. 

Par izciliem panākumiem prof. Jānis Maļeckis saņēma JVLMA Swedbank Gada balvu 
Labākais JVLMA mācībspēks 2011. gadā. 

Prof. A. Liepiņa mākslinieciskās aktivitātes: 
 JVLMA ietvaros R. Kalsona dziesmu cikla pirmatskaņojums kopā ar Krišjāni Norveli 
komponista 75. jubilejai veltītajā koncertā RLB /2011.g. decembrī/. 
Pasākumi ārpus JVLMA: 
Koncerts Sievietes stāsts (Spīķeru koncertzālē, pēc tam 4 koncerti visā Latvijā) kopā ar Ievu 
Paršu, programmā Šūberta, Šūmaņa, Brāmsa, Čaikovska,Ščedrina, Keidža mūzika (2011.g. 
rudens sezonā). Artūra Maskata muzikālā izrāde Hotelis Atlantīda – piedalīšanās izrādes 
sagatavošanā un izrādes 18., 19. un 20 aprīlī Spīķeru koncertzālē. Koncertprogrammas Mīlas 
valši atskaņojumi sezonas garumā kopā ar Latvijas Radio kori un Daci Kļavu. 
Ieraksti Latvijas Radio: 
Artūra Maskata 3 dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju (ar Radio kori), P. Butāna un J. Ābola 
dziesmas korim ar klavieru pavadījumu 4 rocīgi (kopā ar Daci Kļavu). Artūra Maskata skaņdarbi 
izrādei Hotelis Atlantīda (ierakstīti 2012.g. jūnijā). 
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Asoc. prof. Daces Kļavas mākslinieciskie projekti: 

Pasākumi JVLMA ietvaros: 
2011.g.03.09.  –  Kr.Barona ielas svētki (ar H.Hansenu R.Kalsons “Mozaīkas”) 
2011.g. 30.09. – koncerts Iļģuciema kultūras namā ar K.Gailīti un M.Čulpajevu                      
(programmā – F.Lists, M.Gļinka) 
2011.g. 05.10. – piedalīšanās koncertā Latviešu biedrības Zelta zālē “F.Listam – 200”                      
ar K.Gailīti 
2011.g.07.12. – piedalīšanās koncertā Latviešu biedrības Zelta zālē “R.Kalsonam – 75” 
2012.g.05.04. – piedalīšanās JVLMA prezentācijā Cēsu mūzikas skolā 
2012.g.31.05. – koncertmeistare Vokālistu konkursa atlasē LNO Mazajā zālē ( ar J.Strikaiti) 
2012.g.02.06. – piedalīšanās JVLMA pateicības koncertā Melngalvju namā ar                      
H.Hansenu, I.Meiju un P.Endzeli (Programmā P.Plakidis, J.Brāmss, R.Šūmanis, Ž.Bizē) 
Pasākumi ārpus JVLMA: 
2011.g. 21.09. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                          
A.Liepiņu  Mazsalacas kultūras namā 
2011.g. 24.09. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                          
A.Liepiņu  Skrīveru kultūras namā, Jumpravas kultūras namā 
2011.g. 27.09. -  Ieraksts Latvijas radio (P.Butāns, J.Ābols – Valši) 
2011.g. 14.10 -  orķestra māksliniece LNSO koncertā festivāla “Arēna” atklāšanā                             
(diriģents Ž.Noģs) 
2011.g. 20.10. - orķestra māksliniece koncertā “Litānija” festivāla “Arēna” ietvaros                            
Sv.Pēterbaznīcā ar Latvijas radio kori un orķestri Simfonietta (diriģents S.Kļava) 
2011.g. 28.10. - orķestra māksliniece LNSO koncertā “Latviešu komponistu - jubilāru                            
koncerts” (diriģents A.Vecumnieks) 
2011.g. 18.11. -  Valsts svētku koncerts Rēzeknes kultūras namā ar Latvijas radio kori                            
un pianistu A.Liepiņu 
2011.g. 09.12. - piedalīšanās Latvijas Radio kora koncertā Sv.Jāņa baznīcā  ( R.Jaffe – 
čells) 
2012.g.08.03. - piedalīšanās Latvijas Radio kora koncertā Beļģijā (diriģents K.Putniņš, alts 
– L.Kļava, perkusionists I.Kruskops) 
2012.g.18.04. - 20.04. – piedalīšanās Latvijas radio kora projektā A.Čaks, A.Maskats                              
“Hotelis Atlantīda” Spīķeru koncertzālē 
2012.g. 01.05. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                          
A.Liepiņu  Tukuma kultūras namā 
2012.g. 04.05. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                          
A.Liepiņu  Līgatnes kultūras namā 
2012.g. 19.05. - 20.05. - orķestra māksliniece koncerprogrammas “Litānija”                              
koncertos Viļānos, Viļakā, Rēzeknē ar Latvijas radio kori un                              
kamerorķestri „Sinfonietta Riga” (diriģents S.Kļava) 
Datorsalikums sekojošām partitūrām: 
2011.gads E.Lalo  Concerto Russe 
2012 .gads P.Vasks   Dziesmas sieviešu korim, Koncerts čellam un stīgu orķestrim 
Partitūras izdotas izdevniecībā Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz 

Doc. H. Hansenas mākslinieciskā darbība 
Pasākumi JVLMA ietvaros: 

23.08.2011.  ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz pedagogu koncerts  piedalīšanas ar 
Olivjē Darbelē, mežrags /Olivier Darbellay, Lozanna/, Mihaels Linds, tuba /Michael Lind, 
Stokholma/ 
2011.g.03.09. – Kr. Barona ielas svētki (ar D.Kļavu R.Kalsons “Mozaīkas”) 
2011.g.03.09. – Kr. Barona ielas svētki (ar Ē.Kiršfeldu M. de Falja) 
2011.g.17.11. – Doc. Ilonas Meijas flautas un ansambļa klases studentu koncerts 
2011.g.07.12. – piedalīšanās koncertā Latviešu biedrības Zelta zālē “R.Kalsonam – 75”  
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2011.16.12. – Kamermūzikas koncerts. Piedalās Ģiedrs Gelgots /flauta, Lietuva/, Gunta 
Davidčuka /soprāns/, Ilona Meija /flauta/ un Herta Hansena /klavieres/. 
2012.13.01. – Kompozīcijas katedras studentu un maģistrantu eksāmens  
2012.g.01.03. – 18.konkurss Yamaha stipendija 2012 
2012.g.07.03. – Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts 
2012.g.19.03. – Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2012, JVLMA kompozīcijas katedras studentu 
koncerts 
2012.g.04.04. – Trešais Rīgas Brass simpozijs, meistarklašu viesprofesoru koncerts, piedalīšanas 
ar prof. Igoru Cecoho (Polija) 
2012.g.20.04. – Koncerts JVLMA mecenātes Māras Doles piemiņai. Piedalās Ēriks Kiršfelds 
/čells/ 
2012.g.02.06. – piedalīšanās JVLMA pateicības koncertā Melngalvju namā ar                      
D.Kļavu, Ē.Kiršfeldu un Rīgas saksofonu kvartetu 
2012.g.13.06. –  Kamermūzikas koncerts Jaunais Sākums. Piedalīšanas ar fagotistu A.Žiguliču 

Pasākumi ārpus JVLMA: 
2011.g. 31.07. – Romantiskās mūzikas koncerts (Saulkrasti). Piedalīšanās ar Ē. Kiršfeldu 
2011.g. 27.09. – Muzikālās otrdienas Rīgas Sv. Pētera baznīcā ar Sniedzi Prauliņu    
2011.g. 30.09. – Rudens Kamermūzikas festivāls 2011. „Mesiāna Lūgšana” Rīgas Vecajā 
Sv.Ģertrūdes baznīcā    (piedalās E.Šefers, M.Jagmane, Ē. Kiršfelds, mācītājs K.Kalniņš) 
2011.g.16.10. – Jaunās mūzikas festivāls ”Arēna”, „Balss teātris” - jauno komponistu 
kompozīciju konkursa fināls, Spīķeru koncertzāle 
2011.g. 07.11. – Rīgas saksofonu kvarteta koncerts Udinē (Itālija) 
2011.g. 09.11. – Rīgas saksofonu kvarteta koncerts Triestē (Itālija) 
2011.g. 01.12. – Romantiskās mūzikas koncerts (Ķekava). Piedalīšanās ar Ē. Kiršfeldu 
2011.g. 13.12. – grāmatas ”Heidegera Rīgas rudens” atvēršanas svētki. Piedalās flautiste I.Meija 
2012.g. 17.01., 2011.g. 30.09. -Koncerts „Mesiāna Lūgšana” Rīgas Adventistu baznīcā    
(piedalās E.Šefers, M.Jagmane, Ē. Kiršfelds, mācītājs K.Kalniņš) 
2012.g.20.03. – orķestra māksliniece koncertprogrammā „Pilsētas pavasaris”, pūtēju orķestris 
„Rīga”  
2012.g. 07.05. – Koncerts „ Sievietes mīla un dzīve” ar mecosoprānu Lauru Grecku 
2012.g.19.06. – Rīgas festivāls 2012. Nobuja Sugava un Rīgas saksofonu kvarteta koncerts, 
Spīķeru koncertzāle 

JVLMA Pateicība par aktīvu koncertmeistares darbu meistarklasēs un konkursos, kā arī 
spilgtu un radošu koncertdarbību. (21.12.2011.) 

Doc. M. Zilberta mākslinieciskā darbība 
Pasākumi JVLMA ietvaros: 

2011.g.05.10. koncerts Latviešu biedrības Zelta zālē “F. Listam – 200” ar J. Savkinu 
2011.g.07.12. koncerts Latviešu biedrības Zelta zālē “R. Kalsonam – 75, S. Prokofjevam – 120”  
2012.g.31.05.  koncertmeistars Vokālistu konkursa atlasē LNO Mazajā zālē (ar N. Černohajevu) 
2012.g.13.06.  koncerts „Arnoldam Šturmam – 100” JVLMA Lielajā zālē  

Pasākumi ārpus JVLMA: 
2011. g. 10.09. Oļģerta Krodera 90 gadu jubilejas pasākums Valmieras drāmas teātrī ar ansambli 

„Brokastis četratā” 
2011. g. 19.10. „Nībelunga gredzena stāsti” LNO Beletāžas zālē ar Lieni Kinču, Airu Rūrāni, 

Kristīni Zadovsku, Kristīni Gailīti un Krišjāni Norveli 
2011. g. 4.11. Imanta Klaniņa mūzikas koncerts Jelgavas kultūras namā ar Ditu Krenbergu, 

Martu Kristianu Kalniņu, Intu Dālderi un Kārli Auzānu 
2011. g. 7.12. Latvijas Radio jaunā koncertflīģeļa ieskandināšanas koncerts LNO ar Sonoru 

Vaici un Aleksandru Antoņenko 
2011. g. 17.12. koncerts Ventspils koncertzālē „Jūras vārti” ar Lindu Leen 
2011. g. 22.12. „Gada balva sportā” ar instrumentālo grupu Jura Vaivoda vadībā 
2012. g. 21.04. kora „Dzintars” 65. gadu jubilejas koncerts VEF kultūras pilī 
2012. g. 13.05. un 26.05. koncertprogramma „Aizķēries aiz antenas vējš” ar Armandu Siliņu un 
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kvartetu „Undertango” Latvijas Radio 
2011.09.-2012.06. orķestra mākslinieks neskaitāmās LNSO, Sinfonietta Rīga, LNO orķestra  
koncertprogrammās ar diriģentiem Andri Vecumnieku, Mārtiņu Ozoliņu, Mihailu Tatarņikovu,  
Normundu Šnē, Karelu Marku Šišonu, Andri Veismani u. c. Šajā laika posmā notikušas  
vairākkārtējas uzstāšanās ar LNO solistiem Lieni Kinču, Airu Rūrāni, Jāni Apeini, Krišjāni  
Norveli u. c., kā arī LNO viessolistiem 

Citas aktivitātes: 
Dalība izrādēs „Mirušās dvēseles” un „Tikai tā” Nacionālajā teātrī.  
Dalība izrādes „Ideālais zaglis” audio ierakstā Nacionālajā teātrī  

Lekt. E. Žibas mākslinieciskie projekti: 
Šajā laika posmā ar pirmatskaņojumiem piedalījās R. Jermaka autorkoncertos Sv. Pētera 

baznīcā (29.11.2011.) un RLB nama Zelta zālē (06.10.2011,), kā arī L. Amoliņa autorkoncertos 
RLB (15.05.2012) un Ogres kultūras namā (17.03.2012). Ņēma dalību Vokālās katedras studentu 
koncertos RLB Zelta zālē (04.04.2012), Ikšķiles Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (11.03.2012), 
Rēriha fonda rīkotajā koncertā RLB (19.06.2011), A.Gobas studentu un absolventu koncertos 
JVLMA Ērģeļu zālē (27.04.2012), Starptautiskajai Mūzikas dienai veltītajā koncertā Ave Sol 
koncertzālē (01.10.2012) un koncertā Arhitektu namā (18.11.2011). 
     Kā koncertmeistare piedalījās Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konferencē Es dziedu 
(2011), Festivālā Gara mūzika (24.07.2012), Jauno mūziķu konkursā Uzlecošās zvaigznes un 
Starptautiskajā konkursā Parmā, Itālijā (20.-23.04.2012). 

Piedalījās abos Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras koncertos RLB Zelta zālē 
F.Listam – 200 (05.10.2011.) un koncertā S. Prokofjevam – 120, R. Kalsonam – 75 
(07.12.2011.).  

Lekt. I. Milzarājas māklinieciskie sasniegumi: 
2011.g.6.oktobrī – darbība U.Stabulnieka jubilejas koncertā P.Stradiņa universitātes aulā. 
2011.g.12.novembrī – Latvijas Filhamoniķu koncerts ar dziedātājiem A.Ābeliti un S.Vaici. 
2011.g.18.novembrī – latviešu mūzikas koncerts Filharmoniķu kvinteta sastāvā Dubultu baznīcā. 
2011.g.2.decembrī – solo V.Pūces dziesmās ar kori „Mebēra”. 
2011.g.7.decembrī – S.Prokofjeva „Uvertīra par ebreju tēmām” atskaņojums Rīgas Latviešu 
biedrības zelta zālē. 
2011.g.9.decembrī – apjomīgu skaņdarbu atskaņojums maģistranšu T.Semjonovas un E.Apeines 
koncerteksāmenos. 
2011.g.16.decembrī – piedalīšanās kora „Salve”(diriģente Baiba Ozoliņa) koncertā ar obojistu 
I.Egli. 
2011.g.20.debembrī – stīgu kvarteta muzikālais pavadījums korim „Rīga”, P.Stradiņa 
universitātes aulā. 
2012.g.23-25.februārī – dalība simfoniskā koncertuzvedumā „Otello”. 
2012.g.2.martā – Metnera 2.sonātes atskaņojums ar pianistu V.Razdorovu, cikla – piektdienu 
muzikālās pēcpusdienas, koncertā „Pavasara meditācijas”. 
2012.g.16.martā – dalība prof. S.Azizjana meistarklasēs. 
2012.g.7.maijā – G.Bacēvičas kvinteta atskaņojums J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā. 
2012.g.8.maijā – dalība maģistrantes T.Semjonovas koncerteksāmenā. 
2012.g.11.maijā – dalība kameransambļu valsts eksāmenā bakalauriem, ar J.Pavlovu, 
L.Augstrozi un citiem. 
2012.g.13.jūnijā – R.Šturma klarnetes trio atskaņojums ar M. Zilbertu un M. Circeni, komponista 
simtgadei veltītā koncertā LMA. 

Sadarbība ar Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pedagogiem 
Visus gadus noticis regulārs metodiskais darbs ar Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu 

kameransambļu pedagogiem, piedalījušies metodiskā seminārā kameransambļu skolotājiem Jāz. 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā un vadījuši meistarklases, kas ietilpst ikgadējā Starptautiskā 
kameransambļu konkursa – festivāla Muzicēsim kopā ar draugiem sagatavošanā.  
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Prof. G. Sproģe vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu Seminārs – 

meistarklases kameransambļu skolotājiem X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim kopā 
ar draugiem ietvaros /31.05.-2.06.2012./, bijusi X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim 
kopā ar draugiem žūrijas priekšsēdētāja Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā /31.05.-2.06.2012./,  
piedalījusies X Starptautisko Latviešu jauno mūziķu radošo meistarkursu vadīšanā Siguldā 
/14.06.-23.06.2012./  

Organizatoriskais darbs:  
Katedras docētāji piedalījušies 20. konkursa JVLMA labākais studentu kameransamblis  
organizēšanā un žūrijas darbā. Cikls JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti  
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē ar lieliem panākumiem aizvadījis savu 14. koncertsezonu  
(ciklu organizē prof. Gunta Sproģe sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju).  
E. Žiba piedalījusies Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konferences rīkošanā. 

Darbs ekspertu komisijās: 
Prof. J. Maļeckis - Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas 
loceklis (2011.-2012.aprīlis). 
Prof. G. Sproģe -Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas 
locekle (no 2012.g. maija). 

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Mūzikas augstskolām Starptautisko mūzikas augstskolu 
studentu kameransambļu festivālu organizēšanā. Starptautiskajā mūzikas augstskolu studentu 
kameransambļu festivālā Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05.2012./ mūsu 
akadēmiju pārstāvēja prof. J. Maļecka klases studentu un maģistrantu Klavieru kvartets Elīna 
Gaile (klavieres), Marta Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells).  

Docētāju radošie/zinātniskie komandējumi 

Prof. G. Sproģe ERASMUS prakses projekta ietvaros piedalījās Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences darbā Amsterdamā /15.10-
17.10.2011./, vadīja meistarklases kameransamblī un žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /1.-3.12.2011./;  
piedalījās 1. Polijas duetu konkursā ar klavierēm F. Šopēna Mūzikas universitātē Varšavā kā 
klausītāja /1.-7.02.2012./, vadīja meistarklases kameransamblī un piedalījās Starptautiskajā 
Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros Igaunijas Mūzikas un teātra 
akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./.  
Prof. J. Maļeckis vadīja meistarklases Sonoro Interferente izglītības programmas ietvaros 
Četate (Rumānijā, 2012.g. aprīlī) un (Čehija), vadīja meistarklases kameransamblī un Janāčeha 
Mūzikas akadēmijā Brno (Čehija, 2012.g.maijā), vadīja meistarklases kameransamblī un 
piedalījās Starptautiskajā Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika 
Starptautiskās Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros 
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./;  
Asoc. prof. Dace Kļava  ERASMUS prakses projekta ietvaros – koncertmeistare Starptautiskā 
TIM vokālistu konkursā Parīzē ar Andžellu Gobu /27.06.-02.07.2012./. Iegūta pirmā vieta. 
Doc. H. Hansena ERASMUS prakses projekta ietvaros – koncertmeistare Starptautiskā 
izpildītāju konkursā Milānā ar flautisti Sniedzi Prauliņu. /21.11.-.25.11.2011./ Iegūta IV vieta un 
koncertu iespēja Milānā.  
Lekt. E. Žiba  ERASMUS prakses projekta ietvaros 2012. gada janvārī stažējās Briseles mūzikas 
konservatorijā, kur apmeklēja meistarklases pie profesora Udo Reinemana (Vācija/Francija) un 
profesores Marijas Bayo (Spānija). Šajā pieredzes apmaiņas braucienā padziļināja savas 
zināšanas klavierpavadījumā, īpaši izceļot F.Lista un dažādu spāņu komponistu 
oriģināldziesmas, piedalījās Starptautiskajā vokālistu konkursā kopā ar Andžellu Gobu Parmā 
(Itālijā, 2012.). 
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Piedalīšanās starptautisku konkursu žūriju darbā: 
Prof. G. Sproģe piedalījusies IV Starptautiskajā Sergeja Taņejeva kameransambļu konkursa 
Kalugā žūrijas darbā (30.10.-06.11.2011.), vadījusi žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā (3.12.2011.).  

Ārvalstu vieslektori studiju kursos Kameransamblis un Klavierpavadījums 
Meistarklases Studiju kursos Kameransamblis un Klavierpavadījums vadījuši: 
prof. Maja Nosovska /Varšava, 14.-17.11./;  
prof. Filips Molls /Leipciga, 20.-24.02./; prof. Sergejs Azizjans /Kopenhāgena, 13.-16.03./;  
prof. Nataļja Bogelava /Maskava 20.-23.03./; prof. Filippo Faes /Itālija, 8-10.05./. 

Stīgu instrumentu katedras, kokles klases  docētāju un studentu sasniegumi: 
Visi katedras docētāji ir radoši mākslinieki. Docētāji aktīvi iekļaujas arī starptautiskajā 
koncertdarbībā. Piemēram: Kremerata Baltica sastāvā – E.Bindere, S.Zariņa, S.Šteinbergs; 
LNSO sastāvā – A.Štrāls, D.Ozoliņa, T.Zīberte-Ijaba, A.Frišenfelde, S.Šteinbergs, I. Brīnuma,  
S.Brīnums, I.Štrāla, N.Sarkisjana; LNO orķestra sastāvā – U.Sedola, A.Frišenfelde, D.Ozoliņa. 

Katedras mācībspēki M.Villerušs, J.Švolkovskis, T.Zīberte-Ijaba, I.Brīnuma,  
A.Frišenfelde, U.Sedola, D.Ozoliņa, J.Suvorova, A.Štrāls piedalījās katedras koncertā LBN 
01.02.2012., ar asoc. prof. L.Zembergas ievadvārdiem. 

Katedras docētāji piedalījās arī kamermūzikas projektos Rīgā, Valkā, Rēzeknē, Madonā, 
Limbažos, Ķekavā, Bauskā, Jelgavā, Siguldā – J.Švolkovskis, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, I.Brīnuma, 
A.Frišenfelde, T.Zīberte-Ijaba, S.Zariņa. A.Štrāls. 

Radošo projektu īstenošanai tika piešķirta arī M.Doles stipendija – doc. I.Brīnumai,  
lekt.T.Zībertei-Ijabai, JVLMA stīgu kvartetam – S.Zariņa, B.Biezā, U.Sedola, A. prūdža. 
Notika docētāja S.Brīnuma jubilejas koncerts 16.04.2012. LĢ Minsteres zālē ar studentu un 
absolventu piedalīšanos. 
Katedras docētāju individuālie mākslinieciskie projekti: 
Lekt. T. Zīberte-Ijaba – 09.10.11. Koncerts Spānijas pasāžas ģitārai un vijolei LBN Minsteres 
zālē. Kopā ar  Massimo Felici /ģitāra/ (Monopoli Konservatorija, Itālija) un kamerorķestri 
Sinfonia Concertante, dir. A. Vecumnieka vadībā.  Dalība koncertā - pasaules pirmatskaņojums 
Anitras Tumševicas jaundarbam Passage de La Coruña (La Coruña pasāža), dalība emerit. prof. 
J.Švolkovska vijoles klases studentu un absolventu koncertā sv. Pētera baznīcā, piedalīšanās  
kamermūzikas koncertā Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā kopā ar G.Kuzmu /klarnete/ un  
A.Egliņu /klavieres/, koncertā Kontrasti LĢ Minsteres zālē kopā ar LNSO stīgu kvartetu  
/S.Šteinbergs, T.Zīberte-Ijaba, K.Krašauska-Krauze, A.Paukšēns/, G.Kuzmu /klarnete/,  
A.Egliņu /klavieres/. Dalība pasaules pirmatskaņojuma koncerta programmā un Latvijas Radio 
fondu ierakstā - Georgs Pelēcis Rundāles kvintets   
Asoc. Prof. A. Štrāls – koncertmeistars Nordic Symphony projektā Tallinā un Dzintaros.  
LNSO kamermūzikas ietvaros Dž. Verdi kvarteta un B. Bartoka klavieru kvinteta atskaņojums 
Siguldā un LĢ Minsteres zālē, cikla Meistari un mācekļi koncerts ar Sinfonia Concertante. 
Lekt. D. Ozoliņa – cikla Meistari un mācekļi koncerts ar Sinfonia Concertante, kameransambļu 
koncerti LNSO kamermūzikas ietvaros un stīgu kvarteta sastāvā, kamermūzikas koncerti LNO 
kopā ar pianisti A.Egliņu Limbažos un Ķekavā. 
Lekt. S. Zariņas dalība koncertos – kamermūzikas koncerti JVLMA stīgu kvarteta sastāvā 
Bauskā, Jelgavā, Rīgā, koncerti Rīgā ar programmu latviešu komponistu skaņdarbi klavieru trio, 
piedalīšanās  koncertmeistares H. Hansenas klases vakarā, ciklā muzikālās pēcpusdienas 
JVLMA stīgu kvarteta sastāvā, koncerti Kesselbergensemble baroka mūzikas dienās Varakļānos, 
Rēzeknē, koncerti Kesselbergensemble Bāzelē, Ainzīdelne, Krievu mūzikas koncerts Rēzeknē, 
koncerti S. Prokofjevam 120, R. Kalsonam 75., Ziemassvētku koncerts.  
Asoc. Prof. A. Sprūdža – dalība studentu stīgu kvartetu koncertos ciklā kamermūzikas vakari 
LBN (programmas komentāri), koncertprogrammas sagatavošana JVLMA stīgu kvarteta 
sastāviem koncertiem Bauskā, Jelgavā, Rīgā 2012. gada aprīlī.  
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Doc. I. Brīnuma – Latviešu kamermūzikas koncerti Valkas mūzikas skolā, JVLMA kamerzālē, 
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Madonas mūzikas skolā, dalība kamermūzikas koncertā LĢ 
Minsteres zālē,  H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā.  
Emerit. prof. J. Švolkovskis – koncerts Latviešu mūzikas svētkos Madonā ‘Retumi un 
atradumi’, dalība H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā  
Organizatoriskā darbība:  
L.Zemberga - uzņemšanas komisijas locekle, senatore, M.Doles stipendiju komisijas locekle, 
Jauno čellistu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolā, 
A.Dombrovska Starptautiskā jauno stīdzinieku konkursa žūrijas priekšsēdētāja. 
D. Ozoliņa un A. Štrāls - A.Dombrovska starptautiskā konkursa mākslinieciskie direktori.  
A.Štrāls 3 līmeņa profesijas standarta izveides grupas loceklis (pie KM). 
D. Ozoliņa - Igaunijas jauno izpildītāju konkursa-festivāla žūrijas komisijas locekle 2011. g. 
novembrī. 
E. Testeļeca - K.Davidova starptautiskā konkursa mākslinieciskā direktore. Starptautiskā čellistu 
konkursa žūrijas komisijas locekle 2012. gada maijā.  
A. Sprūdža un A. Štrāls - Satversmes sapulces locekļi. 

Studentu simfoniskā orķestra padomē strādā A. Štrāls, L. Zemberga un T. Zīberte-Ijaba 
(protokolists). 
A. Sprūdža – žūrijas komisijas priekšsēdētāja reģionālajā čellistu konkursā Jelgavas zonā. 
Komisijas locekle jauno izpildītāju konkursā Bolderājas mūzikas un mākslas skolā. 
T. Zīberte-Ijaba – 19.05.-21.05 dalība VI Inovatīvās Konservatorijas /6th Innovative 
Conservatoire seminar/ rīkotajā seminārā Dartingtonā /Anglija/. Iegūtā pieredze tiks izmantota 
pedagoģiskā darba organizācijas dažādās formās. 
 
Kvalifikācijas komisiju priekšsēdētāji:  
A.Štrāls – JMMS, Cēsis, Ventspils, Liepājā, Daugavpilī, T. Zīberte-Ijaba – EDMV, A.Sprūdža – 
komisiju locekle JMMS, EDMV. J. Švolkovskis kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs Lietuvas 
Mūzikas un teātra Akadēmijā 2012. gada jūnijā.   
 
Meistarklases: 
Docētāju A.Sprūdžas, S.Šteinberga, J.Švolkovska, D.Ozoliņas vadītas meistarklases Biržos, 
Cvollē, Brno, Šauļos. E. Bindere – 2012.gada augstā Liepājā.  
S. Zariņa vadīja baroka vijoles meistarklases Rēzeknē, bet Rīgā bija tālākizglītības kursu lektore. 
Docētāji  L.Zemberga, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, T.Zīberte-Ijaba vadīja lekcijas mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogu tālākizglītības kursos Rīgā, Daugavpilī. Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, 
Rēzeknē,  I.Brīnuma vadīja meistarklases Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 
T. Zībertes-Ijabas lasīja lekcijas par Inovācijām stīgu instrumentu tehnikā Rīgā un Ventspilī. 

 
Kokles klases docētāju  radošie projekti 
 
Docente M.Vanaga ir koklētāju ansambļu koncerta M.Lasmanis Pasakas par koklētāju 

un B.Skultes balets Koklētājs un velns (4.11.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā) 
mākslinieciskā vadītāja, Rīgas kokļu grupas virsdiriģente, Latvijas koklētāju ansambļu skašu 
žūrijas locekle. Ar koncertprogrammu mākslinieciskās grupas sastāvā piedalījusies 
9.Starptautiskā etnisko kultūru kongresa kultūras programmā Haridvārā, Indijā (martā). Veikusi 
organizatorisko, māksliniecisko darbu un virsdiriģenta pienākumus Kokļu kvarteta „Kārta” 30 
gadu jubilejas koncertā (2012. g. 31. maijā). 
Ar kokļu kvartetu „Kārta” piedalījusies Latvijas Vēstniecības organizētajā LR Neatkarības 
gadadienas svētku koncertā Ankarā, Turcijā (2011.g. novembrī), iedalījusies Starptautiskā 
daudzstīgu tautas instrumentu simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  

Docente T.Jansone ar koklētāju ansambli piedalījusies Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 
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Organizatoriskā darbība    

M.Vanaga ir Rīgas koklētāju ansambļu virsvadītāja, organizēja Rīgas reģiona kokļu 
ansambļu skati-koncertu 15.04.2012. Kopš 2003. gada M.Vanaga piedalās J.Vītola LMA 
Satversmes sapulces darbā.  
Docente M.Vanaga veica kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājas pienākumus A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolā. 

M.Vanaga ir pievērsusies kokles spēles metodikas izstrādei - izstrādāja mācību 
metodisko materiālu „Daudzveidīgas mācību metodes un profesionālo mūzikas mācību 
priekšmetu programmas izveides metodika 1. daļa Kokles spēles specialitātē” (skat.: 
http://kriic.lv/kat/esf-projekts/kursu-materiali). 

T.Jansone ir Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja,  veica 
kokļu kopansambļa virsdiriģenta pienākumus Latvijas Kokļu dienās Jūrmalā ’12  noslēguma 
koncertā un organizatorisko darbu Kokļu dienu sagatavošanā un realizācijā. 

Dalība meistarklases   
M.Vanaga piedalījās un vadīja meistarklases Starptautiskā daudzstīgu tautas instrumentu 
simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  
T.Jansone piedalījās konferencē un vadīja meistarklases 9.Starptautiskajā daudzstīgu tautas 
instrumentu konferencē Pēterburgā (2011.g. 6-8.oktobrī) un Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 

 
Pūšaminstrumentu katedras docētāju mākslinieciskā un organizatoriskā 

darbība 
      Lektora  Arvīda Kazlauska (saksofons) koncertdarbība  
Solo – Vinetas Līces koncerta saksofonam un stīgu orķestrim „Jūras Balss” pirmatskaņojums 
(2012. marts, Rīga/Latvija) 
Solo koncerts Bez aplausiem. Mūzika Japānas cunami upuru piemiņai Rīgas Jaunajā 
Sv.Ģertrūtdes baznīcā (2012. marts, Rīga/Latvija) 
Koncerts Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta /Joel Diegert/ vizītes ietvaros 
(2012.g. marts, Viļņa/Lietuva) 
AR RīGAS SAKSOFONU KVARTETU: 
Dzintaru koncertzāles 75 gadu jubilejas sezonas noslēguma koncertā (2011.g. septembris, 
Dzintari/Latvija) 
Koncerts III Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju foruma ietvaros ar LU pūtēju 
orķestri (2011. oktobris, Rīga/Latvija) 
Koncerts Triestes konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija)  
Koncerts Udīnes konservatorijā (2011.g. novembris, Udīne/Itālija) 
Koncerts Latvijas Vēstniecības Nīderlandē organizētajā svinīgajā pasākumā (2011.g. novembris, 
Hāga/Nīderlande) 
Koncerts Liepājā kopā ar pianisti Hertu Hansenu (2012.g. janvāris, Liepāja/Latvija) 
Koncerts Klaipēdas koncertu zālē (2012.g. marts, Klaipēda/Lietuva) 
Koncerts ar dziedātāju Ievu Paršu un koklētāju Laimu Jansoni Beverīnas kultūras namā (2012.g. 
maijs, Beverīnas novads/Latvija) 
Koncerts ar dziedātāju Ievu Paršu un koklētāju Laimu Jansoni Ikšķiles baznīcā (2012.g. jūnijs, 
Ikšķile/Latvija) 
Koncerts ar pasaulslaveno Japānas saksofonzvaigzni Nobuya Sugawa Spīķeru koncertzālē 
(2012.g. jūnijs, Rīga/Latvija) 
Piedalīšanās Raimonda Tiguļa mūzikas autorkoncertos Rīgas Domā un Tiguļkalnā, Talsos 
(2012.g. jūnijs) 
Projekta „Ziedonis un Pauls” koncerti Siguldā, Ķekavā, Ventspilī, Liepājā 
Regulāri koncerti PPO „Rīga” sastāvā 
Koncerts LNSO sastāvā („Atlantīda”; 2012. aprīlis, Lielā Ģilde, Rīga/Latvija) 
Koncerts LSO sastāvā („Rhapsody in Blue”; 2012. jūnijs, Lielā Ģilde, Rīga/Latvija)  
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Meistarklašu vadīšana 
A.Kazlausks vadīja meistarklases Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta 

/Joel Diegert/ vizītes ietvaros (2012.g. marts, Viļņa/Lietuva), meistarklases starptautiskajā 
studentu programmā “Brass & Jazz” JVLMA  (2011.g. augusts), meistarklases Triestes 
konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija), meistarklases Udīnes konservatorijā (2011.g. 
novembris, Udīne/Itālija), piedalījās Starptautiskajā  saksofonu nedēļu (2012.g. marts, 
Amsterdama/Holande) 

Lektora Gunta Kuzmas (klarnete) koncertdarbība 
2012.g. 7.martā  Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts Rīgas 
Latviešu biedrības nams; 
koncerti Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra un kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” sastāvā,   
22.09.2011. Solokoncerts Rīgā; 
01.12.2011. koncerts „Ņūjorkas kontrapunkts” Rīgā (E. Raginska skaņdarba klarnetei, obojai un 
elektronikai pirmatskaņojums); 
20.01.2012 solo ar LNSO (K. Pētersona klarnetes koncerta „Ligeija” pirmatskaņojums) 
Meistarklašu vadīšana 
No 18.10.2011. līdz 21.10.2011. lasīja lekcijas "Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 
ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle” profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītība projekta ietvaros. 
Audio ieraksti - 2012.gada jūnijā veica solo ierakstus Latvijas Radio ierakstu fondiem. 

Asoc.prof. Jāņa Retenā (tuba,eifonijs) koncertdarbība 
kā tubists: 

2012 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras un Džeza katedras koncertā (Wind&Jazz 
ansambļa sastāvā) Ērģeļu zāle (9.marts) 
2012 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Tubaloģija sastāvā) RLB 
Zelta zālē (7.marts) 
2011 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Brass Trio satāvā) RLB 
Zelta zālē (7.aprīlis) 
Kā Brass ansambļu un pūtēju orķestra vadītājs un diriģents: 
2012 - JVLMA studentu metālpūšaminstrumentu kvinteta sagatavošana un uzstāšanās Barikāžu 
atceres koncertā Rīgas Domā (20. janvārī) 
2012 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2011 ceremonija. Lielā Brass ansambļa sagatavošana 
un diriģēšana svētku koncertā  
2012 - Trešā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass 
ansamblis un JMRMV PO) 
2011 – Ziemassvētku koncerts Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā - Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas pūtēju orķestris un jauktais koris 
2011 – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts Rīgas Franču Licejā - Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 
2011 - Barona ielas svētku noslēguma koncerts Vērmanes dārzā. Diriģēju Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri; 
2011 – Otrā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass 
ansamblis un JMRMV PO) 
2011 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2010 ceremonija. Brass ansambļa sagatavošana un 
diriģēšana svētku koncertā  
Darbs meistarklašu organizēšanā un vadīšanā 
2012 – Trešais Rīgas Brass simpozijs 2012, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Otrais Rīgas Brass simpozijs 2011, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Starptautiskais Brass festivāls - Holande, Enchede - pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - Latvijas Brass Band sastāvā vadīja meistarklases Auces mūzikas skolā (13. maijs) un 
Siguldas mūzikas skolā (24. maijs); 
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2011- Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Daugavpils  mūzikas 
vidusskolā (10. maijs) un Gulbenes mūzikas skolā (23.maijs); 
2011 - Tubu kvarteta Tubalogia sastāvā vadīja meistarklases Balvu mūzikas skolā (27. aprīlis un 
Ventspils mūzikas skolā (28. aprīlis); 
2011 - Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Saldus mūzikas skolā;  
2011 – Meistarklašu vadīšana Starptautiskā metālpūšaminstrumetu Festivālā Holandē (Enshede); 
Citas aktivitātes 
Pirmā Starptautiskā diksilendu festivāla  „Diksilends Umurgā 2012” mākslinieciskais vadītājs; 
Trešā Rīgas Brass simpozija 2012  mākslinieciskais vadītājs; 
Otrā Rīgas Brass simpozija 2011 mākslinieciskais vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
Kopš 2011 - Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
katedras vadītājs, kopš 2012. gada augusta PO Rīga Tubu grupas koncertmeistars. 
Darbs žūrijā 
2012 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – tubu/eifoniju 
grupā strādāja žūrijas komisijā. 
2012 – Konkursa Yamahas stipendija 2012 veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus; 
2011 - E.Dārziņa mūzikas vidusskolā strādāja  DE komisijas sastāvā; 
2011 - konkursā Talants Latvijai bija  konkursa žūrijā; 
2011 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – mežragu, 
trompešu, trombonu grupā veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus. 
Ieskaņojumi 2011 – DVD ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz; 

 
Profesora Arta Sīmaņa (saksofons) mākslinieciskie projekti 

Koncerti: 2012. gada 17. jūlijs – Kētene (Vācija) Artis Sīmanis – saksofons; Iveta Apkalna – 
ērģeles;  2012. gada 5. jūlijs- Vorden (Nīderlande); 6. jūlijs – Zelhem (Nīderlande); 7. jūlijs – 
Zutphen (Nīderlande); 7. jūlijs – Enschede (Nīderlande) Artis Sīmanis – saksofons; Kristīne 
Adamaite – ērģeles; 2012. gada 21. marts – Klaipēdas koncertzālē  Rīgas Saksofonu kvartets un 
Herta Hansena (klavieres); 2011. gada 7. novembris – Udines konservatorija (Itālija) Rīgas 
saksofonu kvartets un Herta Hansena (klavieres); 2011.gada 9. novembris – Triestes 
konservatorija (Itālija) Rīgas Saksofonu kvartets un Herta Hansena (klavieres); 2011.gada 15. 
novembris – Societeit De Witte koncertzāle, Hāga (Nīderlande)  Rīgas Saksofonu kvartets 
Dalība festivālos/konforencēs 
2011. gada 22. – 25. septembris –dalība ABAM (Asociation of Baltic Academies of Music) 
konferencē Krakovā (Polija); 
2011. Gada 10.-12. novembris – dalība AEC (Eiropas Konservatoriju asociācija) kongresā  
Valensijā (Spānija); 
2012. gada 13. – 16. marts – dalība VIII Starptautiskā saksofonmūzikas nedēļā (Amsterdamas 
Mūzikas akadēmija) 
Meistarklašu vadīšana 
2011. gada 6.,7. novembris – Udines konservatorija (Itālija) 
2011.gada 8.,9. novembris – Triestes konservatorija (Itālija) 
Darbs žūrijas komisijā 
Valsts Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
specialitātē 2012.gadā:  Cēsu mūzikas vidusskolā,  Ventspils mūzikas vidusskolā,  Rēzeknes 
mūzikas vidusskolā. 
Apbalvojums 
2011. gada oktobrī - Polijas Kultūras ministrijas diploms par izcilu pienesumu dižā komponista 
Frederika Šopēna muzikālā mantojuma popularizēšanā, kas veido poļu kultūras pamatu. 
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Lektora Riharda Zaļupes –(sit. instr.) radošā darbība 

Koncertdarbība 
Ārzemēs: Koncettūre Austrālijā (koncerti Sidnejā, Melnburnā, Kanberā, Adelaidē), 
Koncerti Turcijā (Alānijā), 
Latvijā: pārstāvēšana Hennesy Artristy koncertā Rīgā,  Elektro Simfonija koncertzālē Lielā 
Ģilde,  izrādes Dzejtaurenis Rīgas Mākslas telpā, izrādes Latvijas Nacionālajā teātrī: Tikai tā, 
Parīzes Dievmātes katedrāle, 100g Žurkas, koncerts Liepājas Zvaigžņu festivālā 2012 
Meistarklases, meistarklašu vadīšana 
Koncertlekcija par marimbas spēli Adelaidē (Austrālijā),  
ES fondu finansētā projekta ietvaros nolasītas lekcijas Latvijas mūzikas skolu pedagogu 
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos;  
Perkusiju meistarklases Jelgavas mūzikas skolā; 
Meistarklases Igaunijas mūzikas skolu sitaminstrumentu konkursā. 
Darbs žūrijas komisijā 
Žūrijas loceklis Igaunijas mūzikas skolu sitaminstrumentu konkursā 
Organizatoriskais darbs 
Kopā ar JVLMA studentiem vairāki marimbas skaņdarbu pirmatskaņojumi JVLMA 
Sagatavoti studenti dažādiem starptautiskiem konkursiem 
Ar JVLMA nošu bibliotēkas atbalstu papildināta sitaminstrumentu nošu bibliotēka: metodes, 
skaņdarbi. 

Docenta Edgara Saksona (sit.instr.) radošā darbība 
Koncertdarbība  
2011.g.oktobrī solokoncerts – Dž.Makmilana koncertu sitaminstrumentiem ‘’Veni, 
veni,Emanuel”  Rīgā ar LNSO, kā arī  2012.g.februārī, Latvijas delegācijas  koncerts  Arhusā, 
sitaminstrumentālistu forumā. 
Aktīva koncertdarbība LNSO, LNO simfoniskajā orķestrī, kopš 2011.g.1.augusta LNSO 
orķestra inspektors. 
Meistarklases 
Vadītas 2 starptautiskas meistarklases – Arhusā ( Dānija), 2012.g.februārī;  2012.g. martā, 
Ziemeļvalstu sitaminstrumentālistu forumā un Ukmerges (Lietuva) starptautiskajā 
sitaminstrumentālistu festivālā. 
Organizētas meistarklases JVLMA - 2011.g. oktobrī Emanuela Sežarnē (Francija) un Ludviga 
Alberta (Beļģija) , 2012.g. martā Havjera Nandajapas (Meksika), bet  Džonatana Hāsa  (ASV) 
meistarklases organizētasVentpils mūzikas skolā.  

Docenta Viestura Vārdauņa (mežrags) mākslinieciskie projekti 
Koncertdarbība 
Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistara vietnieks 
2011./2012.gadā LNSO sastāvā dalība visos nozīmīgākajos orķestra projektos. 
Baroka orķestra  Collegium Musicum Riga koncerti un projekti 
G.F.Hendeļa „Ūdens mūzikas ”atskaņojumā  uz vēsturiskā baroka mežraga ar baroka orķestri 
„Collegium Musicum Rīga” 17.12.2011.Sv.Jāņa baznīcā. 
Solomežraga partijas atskaņojums  LNO un LNSO kopprojektā R.Vāgnera operas „Dievu 
mijkrēslis” iestudējumā 2011./2012..LNO; 
07.03.2012. Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts  
28.11.2011. prof. S.Circeņa piemiņas koncerts 
Organizatoriskā darbība 
2011./2012.akadēmiskajā gadā organizēts mežraga klases koncerts ”Romantiskais mežrags” 
JVLMA Lielā zālē,  
Trešā Riga Brass Symposium ietvaros dalība meistarklasēs pie prof. Lisa Ford (Geteborgas 
Mūzikas un drāmas augstskola). 
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Docentes Ilonas Meijas  (flauta) mākslinieciskie sasniegumi 
Koncertdarbība: 25.oktobris dalība Indras Rišes autorkoncertā ar vokālo grupu Putni; 
17.novembris I.Meijas studentu klases vakars LMA LZ; 28. novembris dalība prof.S.Circeņa 
piemiņas koncertā JVLMA; 25. novembris koncerts ar pianisti Dz. Erlihu Stradiņa universitātes 
aulā; 7.decembris dalība JVLMA kameransambļu katedras koncertā LBN; 13. decembris 
koncerts kopā ar H.Hansenu Latvijas Universitātes Mazajā aulā; 7.marts dalība 
pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā LBN; 19. marts dalība Latvijas Jaunās 
mūzikas dienas JVLMA kompozīcijas katedras studentu koncertā LMT kamerzālē;  10.maijs 
dalība Donatoni kamermūzikas koncertā Spīķeros; 2.jūnijs dalība LMA studentu un 
mācībspēku koncertā Melngalvju namā 
Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 
1.-6.aug.2011.meistarklases - nometne Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem Salacgrīvā; 
19.- 21. septembris Laszlo Hadady meistarklašu organizēšana JVLMA (Francija,oboja); 
26.septembris Mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu nodaļas vadītāju sanāksmes organizēšana 
JVLMA; 19.oktobris Rhonda Larson(ASV, flauta) meistarklašu apmeklēšana Jelgavas MV; 
26.oktobris pūšaminstrumentu  un sitaminstrumentu  katedras studentu un maģistrantu koncerta 
organizēšana LMA; 16.-18. decembris Flautu dienu organizēšana Giedrius Gelgotas (flauta, 
Lietuva); 20.-21.februāris Janos Balint (flauta,Ungārija)meistarklašu organizēšana JVLMA; 9.-
13.aprīlis Daniela Troiani(flauta,Itālija) meistarklašu organizēšana JVLMA. 
Darbs žūrijas komisijā 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu priekšsēdētāja Em.Melngaiļa Liepājas MV 
18.-20.apr. žūrijas locekle Kārļa Štrāla 13.starpt. konk. Jaunais flautists 

Docentes Ilzes Urbānes (flauta) radošā darbība 
Koncertdarbība 2011.g.26.oktobrī solokoncerts Latviešu  biedrības namā (piedalās Agnese 
Egliņa  un stīgu  kvartetu Sensus); 2011.g.8.decembrī klases studentu koncerts Ciest la Flute !; 
2012.g.7.martā katedras mācībspēku koncerts Latviešu biedrības namā; 2012.g.24.maijaa 
studentu klases koncerts La Voce del Flauto!; 2012.g .janvārī un februārī noslēgts kontrakts 
Floridas Grand operā 1.flauta (kā viessoliste flautu grupā); jūlijs - dalība orķestra 
KREMERATA BALTICA festivālā  Siguldā  kamermūzikas  un orķestra koncertos. 
Meistarklases - jūlijā  piedalījās meistarklasēs vasaras mūziķu nometnē Jaunās dimensijas 
Mūzikā,  Siguldā  

Profesora Imanta Sneibja  (flauta) radošā darbība 
Darbs žūrijās – 2011. gada 29. novembrī bija pieaicināts Teodora Reitera konkursa žūrijā un 
2011. gada 11. decembrī kā žūrijas komisijas loceklis piedalījās koncertā.  
Koncertdarbība - 2011. gada oktobrī piedalījās komponista Romualda Jermaka autorkoncertā 
Rīgas Latviešu biedrības namā;  2012. gada 7. martā muzicēja JVLMA pūšaminstrumentu  
pedagogu koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā. 
Ieraksti - CD komponista R. Jermaka koncerts flautai un ērģelēm (piedalās ērģelnieks 
Tālivaldi Deksni). 
 

Džeza katedras darbība  
Katedras vadītājs doc. I.Veitners ir piedalījās AEC konferencē Lillē, Francijā un IASJ 

konferencē Grācā, Austrijā. Sniedza meistarklases Komo, Itālijā, ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas ietvaros. Lasīja lekcijas un pasniedza meistarklases festivālos “Saulkrasti Jazz”, 
”Brass & Jazz”, “Ventspils Groove”, kā arī Valmieras mūzikas skolā. Piedalījās muzikālā 
projekta “Miers un Bērziņš” darbībā (Latvijas koncerttūrē ar 8 koncertiem), bigbenda “Mirage 
Jazz Orchestra” darbībā, kā arī citos muzikālos projektos. Paralēli darbojas kā eksperts KKF 
mūzikas un dejas nozarē, raksta doktora disertāciju, kas ir noslēguma fāzē. 

Kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai tika pieaicināti divi docētāji Kaspars 
Kurdeko (Holande) un Tāvo Remmels (Igaunija) no ārvalstu augstskolām .  

Lai pilnveidotu JVLMA docētāju profesionālo meistarību JVLMA pagājušajā gadā 
organizēja  meistarklases, kurās piedalījās 6 docētāji no 5 valstīm. 
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Senās mūzikas katedras darbība 
Katedras docētāji un studenti turpināja aktīvi  koncertēt baroka orķestra un kora “Collegium 

Musicum Rīga” sastāvā, sniedzot kopā ar pastāvīgajiem partneriem Rīgas Doma zēnu kori, 
Sergeju Jēgeru, Elīnu Šimkus, Maiju Tutovu, Collegium Vocale u.c. vairāk nekā 25 
koncertprogrammas, tostarp pirmoreiz Latvijā ar vēsturiskajiem instrumentiem, atskaņojot 
J.S.Baha Mateja un Lūkas Pasijas,  Šica WeinachtHistorie, Charpentier Te Deum, u.c.  

Akadēmiskā gada nogalē un vasaras mēnešos tika paveikts arī CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 
1800”  vol.1 ieraksts un tas tika izdots augusta mēnesī, tā vainagojot gadā paveikto. Augustā senās 
mūzikas apvienības www.earlymusic  un Rīgas Senās mūzikas centra rīkotajos brīvdabas 
koncertos sv. Meinarda salā un Rīgas Doma dārzā Rīgas svētku ietvaros pulcējās tūkstošiem 
cilvēku, kas ar sajūsmu klausījās S.Jēgera, baroka orķestra un kora “Collegium Musicum Rīga” 
sagatavoto programmu “ Farinelli Portrets”. 

M.Kupča muzikāli izveidotais bērnu koncerts Senās mūzikas festivālam, kas pulcēja 
pārpildītu Rundāles pils Balto zāli, kurā piedalījās arī katedras studenti un baroka koris, turpināja 
pagājušo gadu iesākto lielisko sadarbību ar LK producenti Karīnu Bērziņu. Abas iepriekšējo gadu 
programmas  kopā 9 izrādēs tiks atkārtoti rādītas 2012.g. rudens sezonā, Rīgas kongresu namā, 
pulcinot kopā ap 9000 jauno klausītāju, kam tā būs lieliska iespēja iepazīties ar seno mūziku 
vēsturiski instrumentu atskaņojumā. 

Senās mūzikas festivālā koncertā baltajā zālē J.S.Baha 5.Brandenburgas koncerta 
atskaņojumā solistes lomā pirmoreiz Latvijā debitēja bijusī studente Liene Stradiņa, kas patlaban 
papildinās Hāgā, pie pasaules ievērojamākās klavesīna spēles autoritātes Tona Kopmana. Katedras 
absolventi nezaudē saiknes ar M.Kupča orķestri, bieži radoši mūzicē kopā, par spīti tam, ka daudzi 
no viņiem aktīvi mūzicē/papildinās ārvalstīs. 

Līdztekus aktīvam meistarklašu viesprofesoru darbam iepriekšējais gads bija ļoti nozīmīgs 
ar to, ka asoc.profesora Māra Kupča unikālās zināšanas Baha kora un orķestra sastāvu un 
atskaņojuma problemātikā radušas novērtējumu Eiropas kolēģu un senās mūzikas augstskolu 
līmenī, par ko liecināja uzaicinājums atskaņot koncertu un vadīt meistarklases par J.S.Baha 
kantātēm Helsinku jaunajā koncertu namā, sadarbojoties ar Helsinku Sibelius Mūzikas akadēmiju, 
kā arī uzaicinājums iestudēt tuvā nākotnē Rameau operu “ Les Indes galantes” Helsinkos. Senās 
mūzikas katedras studentu un Māra Kupča aktīvā atsaukšanās uz uzaicinājumu piedalīties 
Starptautiskajā projektā La Follia, kas notiek ikgadēji Itālijā Cosenzas pilsētā,  nesa atzinīgu 
novērtējumu ne tikai M.Kupčam, kā izvēlētam diriģentam internacionālā baroka orķestra 
programmā, bet arī studentei Anitai Romanovai, kas savas spēles kvalitātes un profesionālās 
sagatavotības dēļ tika izvēlēta par visa orķestra koncertmeistari. Tas apliecina savukārt arī lektores 
Agneses Kanniņas – Liepiņas baroka vijoles docēšanas augsto profesionālo līmeni, jo Anita tikai 
otro gadu studē baroka vijoli nesen atvērtajā bakalaura senās mūzikas programmā. Atzinīgus 
vārdus par studentu līmeni izteica projekta goda vadītājs Bartholds Kuijkens, kas flautas 
meistarklasēs pēc mūzicēšanas kopā ar maģistranti Kristīni Kupču ļoti atzinīgi novērtēja viņas 
traversflautas spēlēšanas prasmi, īsti neticot, ka viņas šī konkrētā instrumenta spēles vēsture ir 
tikai mērāma pāris mēnešu garumā (lektore Kristīne Stumbure) un izteica vēlēšanos apmeklēt 
Rīgu un senās mūzikas katedru ar meistarklasēm vai kopēju koncertu. La Follias nākamā gada 
projekts jau tagad tiek plānots un mūsu pārstāvjiem tur jau tagad paredzēta nozīmīga loma visās 
norisēs. 

Bez tam arī docētāju pašu individuālās aktivitātes pārsteidz ar intensivitāti un starptautisku 
vērienu, piem. G.Prāņa vadīta Schola Cantorum regulāri sniedz koncertus Latvijas visās 
nozīmīgākajās norisēs, kas saistītas ar baznīcas un seno mūziku, kā arī pieaug tās atpazīstamība 
ārvalstīs, Aina Kalnciema turpina organizēt Baha kamermūzikas festivālu, kura organizēšana 
starptautiskā līmenī prasa lielu laika un organizatoriskā darba patēriņu. Sergejs Jēgers sniedz 
regulārus solo koncertus Latvijā un ārvalstīs, kur viņam izveidojies ļoti plašs cienītāju loks, kā arī 
veic ļoti aktīvu darbu atbalstot bērnus ar īpašajām vajadzībām, tos mūzikāli izglītojot darbojoties 
sevis izveidotajā labdarības fondā. Maija Tutova, kas ir viena no visjaunākajām, bet jau studentu 
ļoti augstu novērtētajām docētājām turpina aktīvi papildināt savas zināšanas un meistarību Romā 
un Londonā, kā arī sniedzot solo koncertus Rīgā un ārpus tās.  
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Senās mūzikas katedras docētāji turpina iesākto darbu Rīgas un Kurzemes hercogistes 
skaņdarbu apzināšanā, kolekcijas papildināšanā un to atskaņošanā. Šis darbs nes augļus un to 
pirmās reflekcijas jau redzamas tikko izdotajā CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 1800”  vol.1. Turpinās 
darbs arī pie instrumentu vēstures Latvijā izpētes, tiek apzinātas vēsturiskas personības, kas šo 
konkrēto instrumentu jomā gadsimtu gaitā darbojušās Latvijas teritorijā, kas ir visai grūts darbs, jo 
šādas ziņas saglabājušās visai fragmentāri un nepilnīgi. Šo darbu turpina veikt pilnīgi visi katedras 
docētāji, katrs pētot sava instrumena vēsturi. 

 
Koncertmeistaru katedras mākslinieciskā darbība: 

Visu koncertmeistaru augsta profesionalitāte un mākslinieciski radoša darba pieredze ir 
milzīga vērtība studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai, jauno mūziķu audzināšanai, 
mākslinieciskai izaugsmei. Šāda darba raksturojumu apliecina koncertmeistaru darba rezultāti  
kontaktstundās, eksāmenos, meistarklasēs, konkursos un koncertos.  

Koncertmeistari   Ilze Dzērve, Veneta Miķelsone, Natālija Zandmane, Elīna Bērtiņa, Kristīne 
Paula nodrošinājuši profesionālu darbu Stīgu instrumentu katedras īstenoto studiju kursu 
kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

Koncertmeistari nodrošināja skaņdarbu atskaņošanu meistarklasēs:  prof. M.Kliegele /Vācija/ čella 
spēlē,  

prof. K.Ancingers  /Itālija/  vijoles spēlē, prof. R. Nodels  /Vācija/  vijoles spēlē, prof. M. Gaislers 
/Izraela/  vijoles spēlē, prof. S. Azizjans /Dānija/ vijoles spēlē, prof. A. Rēns /Vācija/ vijoles spēlē,  

S.Sciascia /Itālija/ kontrabasa spēlē, prof. T. Frederiksens /Dānija/  alta spēlē, prof. A. Dārziņa 
/Vācija/  alta spēlē. Meistarklašu noslēgumā koncertmeistare N.Zandmane piedalījās prof. Romans 
Nodels 

(Manheima,Vācija) /vijole/ solo koncertā. 
JVLMA koncertmeistari, piedaloties orķestra mūziķu atlases projektos, veic nozīmīgu darbu 

studējošo iesaistīšanai darba tirgū, t.sk. sadarbībai ar darba devējiem. 
Koncertmeistaru darbs mūziķu atlasēs: orķestrī „Sinfonietta”, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā 

orķestrī, ES jauniešu simfoniskajā orķestrī, G.Mālera simfoniskajā orķestrī, Latvijas Nacionālās 
operas orķestrī, atlase K.Svendsena romances atskaņošanai ar JVLMA simfonisko orķestri. 

Dalība konkursos: Itāļu vecmeistari jaunatnei - jauno vijlnieku un čellistu konkurss,  Augusta 
Dombrovska 7.starptautiskais stīgu instrumentu konkurss,  Kārļa Davidova 7.starptautiskais čellistu 
konkurss. 

Dalība koncertos:  
Prof. E.Testeļecas čella klases vakars (koncertmeistare V.Miķelsone) 
Prof. J.Švalkovska vijoles klases vakari (koncertmeistari, N.Zandmane, V.Miķelsone) 
E.Binderes vijoles klases koncerts (koncertmeistari V.Miķelsone, N.Zandmane) 
Doc. I.Brīnumas alta klases vakars (koncertmeistare N.Zandmane)  
Stīgu instr.kat.mācībspēku koncerts RLB  (koncertmeistari I.Dzērve, N.Zandmane, V.Miķelsone, 

K.Paula). Stīgu instr. katedras studentu un maģistrantu koncerts JVLMA (koncertmeistari I.Dzērve, 
N.Zandmane, V.Miķelsone, K.Paula), emerit.prof. Māra Villeruša čella klases studentu koncerts 
JVLMA  (koncertmeistare Ilze Dzērve), studentu un maģistrantu koncerti RLB „Zelta zālē”, 
Sv.Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, Kuģniecības muzejā, A.Jurjāna mūzikas skolā, Valkas 
mūzikas skolā, Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Madonas mūzikas skolā, Em.Dārziņa mūzikas skolā. 
Koncerti Madonā, Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē, Valkā u.c., JVLMA reflektantu 
uzņemšanas prezentācijas koncerti Jelgavas mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, 
Em.Dārziņa mūzikas vidusskolā, Cēsu mūzikas vidusskolā u.c. 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Natālija Zandmane 
(2007.gada „Gada balvas labākais mācībspēks” ieguvēja),  Ilze Dzērve (žūrijas atzinība par izcilo 
sniegumu konkursā), Veneta Miķelsone ( žūrijas atzinība par izcilo sniegumu konkursā ).  

 
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedrā (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, 

fagota spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, trombona spēle, tubas spēle, saksafona 
spēle) strādā koncertmeistari Ieva Dzērve, Antra Vīksne, Mārtiņš Zilberts, Zoja Sļivkina, Lauma 
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Zutere, Elīna Bērtiņa, Herta Hansena, kuri nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, 
akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos, kā arī mākslinieciskajos projektos: 

Meistarklasēs sadarbībā ar profesoriem:  Nabuja Sugava – saksofona spēlē, Gelgotas – 
Lietuva, Janos Balint -  Budapeštas F.Lista akadēmija, Daniela Trojani – Itālija,  Lazlo Hadadi 
(Parīze), Pērs Hannevolds (Norvēģija), Steinar Hannevold - obojas spēlē, Lisa Ford - mežraga 
spēlē, Igoru Cecoho (Polija) trompetes spēlē. Meistarklašu noslēguma viesprofesoru solo koncertos 
koncertmeistara darbu veica: koncertmeistare Herta Hansena - prof. Igora Cecoho (Polija) koncertā, 
bet koncertmeistare Ieva Dzērve - prof. Jānoša Balintas Ungārija kamermūzikas koncertā.  

Dalība koncertos:  pūšaminstrumentu katedras studentu  koncerts (I.Dzērve, H.Hansena, 
Z.Sļivkina, M.Zilberts, L.Zutere, A.Vīksne), koncerts Latvijas Nacionālās operas sponsoram BMW 
(Ieva Dzērve), Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas preses konferencē Latvijas Nacionālajā operā 
(Ieva Dzērve), pūšaminstrumentu katedras un džeza katedras studentu koncertā (Ieva Dzērve, 
H.Hansena, Z.Sļivkina, E.Bērtiņa), prof. Imanta Sneibja flautas klases studentu un maģistrantu 
koncertā  (Ieva Dzērve), doc. Ilonas Meijas flautas un ansambļa klases studentu koncertā  
(H.Hansena),  kamermūzikas koncertā Jaunais Sākums. (H.Hansena, Z.Sļivkina), doc. V.Vārdauņa 
studentu un maģistrantu koncertā (L.Zutere), doc.I.Urbānes studentu un maģistrantu koncertā 
(Z.Sļivkina). 

Koncertmeistaru darbs mūziķu atlasēs:  Orķestrī „Sinfonietta”, Latvijas Nacionālajā simfoniskajā 
orķestrī, ES jauniešu simfoniskajā orķestrī, G.Mālera simfoniskajā orķestrī, Latvijas Nacionālās 
operas orķestrī, Pūtēju orķestrī “Rīga”. 

Dalība konkursos: Teodora Reitera Fonda konkurss, Trešais Latvijas Brass asociācijas rīkotais 
konkurss,  Štrāla Starptautiskais konkurss  “Jaunais flautists”  (koncertmeistari Z.Sļivkina, Ieva 
Dzērve. L.Zutere, H.Hansena), 18.konkurss Yamaha stipendija 2012 (H.Hansena, Z.Sļivkina, 
A.Vīksne, M.Zilberts), konkurss Gdaņskā (Polija) (L.Zutere). 

Studentu un maģistrantu koncertos: RLB „Zelta zālē”, Sv. Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, 
Ulbrokas mūzikas skolā, Cēsu Meža skolā, Limbažu kultūras namā  u.c. 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Ieva Dzērve, Zoja Sļivkina, 
Antra Vīksne, Herta Hansena. 

 
Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga radošā un 

pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba apguvi. Vairāku 
apakšprogrammu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos 
mākslinieciskajos projektos un zinātniskās pētniecības projektos. 

Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un 
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem mūziķiem. Piemēram: 
Prof. J. Kalnciema studente Antoņina Suhanova (bakalaura līmenis) veiksmīgi pārstāvēja Latviju 
starptautiskā festivālā Kremļa uzlecošās zvaigznes (21.-25.11.2011.), uzstājoties ar solo programmu 
un atskaņojot V.A. Mocarta Klavierkoncertu nr.8 ar orķestri „Maskavas virtuozi” diriģenta J. 
Spivakova vadībā. Māklsinieciskās prakses iespējas studentiem nodrošinātas, organizējot klases 
vakarus – koncertus Jēkabpils Tautas namā (12.04.2012.) un JVLMA Lielajā zālē (16.04.2012.), 
prof. V. Zilberta studējošie ar priekšnesumiem piedalījušies docētāja klases vakarā JVLMA Lielajā 
zālē (03.2012.), prof. S. Osokina studente K. Gupalo (bakalaura studiju programma) ieguvusi 
speciālo prēmiju un diplomu 5. Starptautiskajā A.N. Skrjabina pianistu konkursā Krievijā, prof. 
A.Zandmaņa bakalaura un maģistra līmeņa studenti veiksmīgi uzstājušies docētāja klases vakarā 
JVLMA Lielajā zālē (05.03.2012.), atskaņojot visas Kloda Debisī klavierprelūdijas. Bakalaura 
līmeņa studente Sintija Šteinkopfa konkursa kārtībā guvusi iespēju ar JVLMA Simfonisko orķestri 
asoc. prof. A. Vecumnieka vadībā atskaņot Ferenca Lista 1. klavierkoncertu JVLMA Lielajā zālē 
(27.09.2011.). Doc. J. Rižova bakalaura līmeņa studenti Samanta Čipinska un Māra Peiseniece 
piedalījās Latvijas akordeonistu asociācijas rīkotajā koncertā (14.09.2011.), studenti Kristaps 
Ginters, Samanta Čipinska, Māra Peiseniece un Zinaida Semjonova piedalījās starptautiskajā 
akordeonistu festivālā Daugavpilī (26.-29.10.2011.). Visi akordeona klases studenti muzicēja  
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docētāja klases vakarā JVLMA Akmens zālē (12.04.2012.). Students Kristaps Ginters ieguvis 2. 
vietu Variate kategorijā Kijevas Starptautiskajā akordeonistu konkursā Ukrainā (01.-05.05.2012.), 
studente Natālija Meļņikoviča sniegusi koncertus Sv. Cecīlijas Romas konservatorijā 
(30.11.2011.,10.03.2012.,26.03.2012.). Studējošie sadarbojušies ar citām katedrām dažādu multi-
instrumentālu projektu ietvaros un snieguši koncertus Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā, 
Valmieras Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Limbažu mūzikas skolā. 

Lai paplašinātu Ērģeļu klases studentu koncertprakses iespējas, šajā studiju gadā līdzās LMA 
notiekošajam koncertu ciklam Ērģeles–Bahs–laikmets, kurā šogad notikuši 2 koncerti (decembrī un 
aprīlī), Ērģeļu klase organizējusi arī citus koncertus ārpus Mūzikas akadēmijas, studenti dažādos 
sastāvos muzicējuši vairākās Latvijas baznīcās – gan Rīgas Sv.Jāņa, Anglikāņu baznīcās, gan 
Dubultos, Aglonā, Saldū, gan arī Alfr. Kalniņam veltītajā ērģeļmūzikas festivālā Cēsīs. Studentes 
L.Dejus un J.Bicāne guvušas pieredzi, piedaloties M.K.Čurļoņa starptautiskajā konkursā. Vērtīgs 
bijis visas Ērģeļu klases un docētāju kopējais brauciens uz Amsterdamu 2012.g. februārī, gūstot 
iespēju iepazīties ar daudziem jauniem instrumentiem un piedalīties Amsterdamas ērģeļspēles 
profesora Ž.van Ortmersena meistarklasēs, apgūstot 19.gs. franču romantisko ērģeļmūziku. Sākot ar 
2012.g. janvāri, Ērģeļu klases rīcībā ir vēl viens vingrināšanās instruments – ērģeļu pozitīvs, kas 
ļauj piemērotā veidā apgūt 17./18.gs. vienmanuāļu ērģelēm rakstīto repertuāru.  

Stīgu instrumentu nodaļas studentu radošie projekti: 
Studentu sadarbība ar G. Mālera jauniešu orķestri (1 students), ES jauniešu orķestri (2 

studenti), Orkester Norden (3 studenti), Baltic Youth Philarmonic  Erasmus intensīvajā projektā 
Tallinā piedalījās studente M. Botmane, Nordplus intensīvajā projektā Viļņā piedalījās stīgu kvartets 
REDO, ABAM konferencē Krakovā – studentu orķestrī piedalījās L.Lāce, Dānijas-Baltijas stīgu 
kvartetā spēlēja A. Ozoliņa, Societa Umanitaria konkursā Milānā sekmīgi startēja M. Pētersone, Le 
Toquet music Masters festivālā Francijā piedalījās stīdzinieku grupa. 
Piedaloties konkursos studējošie apliecina savu māksliniecisko briedumu un pieredzi spēlēt 
starptautiskās auditorijas apstākļos. K. Davidova Starptautiskajā čellistu konkursā Kuldīgā, 
piedalījās čellisti D. Svētiņa, K. Suhorukova, H. Lukševica, O. Bokanovs (kontrbabass) piedalījās 
Brno konkursā un meistarklasēs. 

Studenti aktīvi piedalās kamerorķestra Sinfonia concertante koncertu projektos, iegūstot praksi 
un jaunu pieredzi orķestra darbā. 
Kokles klases studentu radošie projekti:  
IX Starptautiskajā daudzstīgu tautas instrumentu konkursā Pleskavā piedalījās Ieva Kalniņa un Sanita 
Sprūža. Notika studentu koncerti starp divām augstskolām – J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 
un Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmiju.  2012.gada 29.martā notika koncerts  Satiekas kokle un 
kankle LMT kamerzālē, kurā piedalījās Sanita Sprūža un Lietuvas Mūzikas akadēmijas Tautas 
instrumentu nodaļās studente Asta Jonkute, savukārt 2012.gada 23.maijā koncerts notika Viļņā 
Lietuvas mūzikas akadēmijas Mazajā zālē ar Sanitas Sprūžas un Birutes Giraitītes piedalīšanos. 
Tika organizēti studentu koncerti mūzikas izglītības iestādēs – Latgales priekšpilsētas mūzikas skolā, 
J.Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolā, Salaspils MS, Jūrmalas MS, Berģu Mūzikas un mākslas 
pamatskolā (2011. oktobrī un decembrī), kā arī koncerti  Jūgendstila muzejā, Mežciema pansionātā, 
dievnamos – Jēzus baznīcā, Sv.Jāzepa baznīcā, Salaspils luterāņu baznīcā, Anglikāņu baznīcā 
(09.05.2012).  

Pūšaminstrumentu spēles specializācijas 4.kursa students Miks Bankevics 2012. gada martā 
konkursa kārtībā izcīnīja iespēju spēlēt solo R.Gliera koncertu mežragam ar  JVLMA Simfonisko 
orķestri  sezonas  noslēguma  koncertā  - 26.04.2012.LVU Lielajā aulā, students veiksmīgi piedalījies 
konkursos-atlasēs uz mežradznieku vietām dažādos orķestros - Latvijas Nacionālajā Simfoniskajā 
orķestrī, bet 2012.gadā jau trešo sezonu spēlēs Baltijas Jauniešu Filharmoniskajā orķestrī. Studente 
Agnese Nikolovska iegūst 2.vietu starptautiskajā F.Kuhlau konkursā, studente tika atzīta par gada 
labāko studenti un uzstājas ar LMA simfonisko orķestri  atskaņojot  F.E.Baha flautas koncertu. 
Studente Zane Jurēvica  2011.g.novembrī Itālijā  Domeniko Cimarosa International Flute 
Competition kļūst par konkursa finālisti. Studente Eva Jevtignejeva konkursa kārtībā iegūst iespēju 
atskaņot R.Grīnblata Koncertu flautai ar orķestri Lielā Ģilde,  piedalās  Sinfonieta Rīga. 



174 
 

Aizvadītā gada džeza mūzikas katedras studenti un mācībspēki piedalījās ikgadējā IASJ (Starpt. 
džeza skolu asociācija) konferencē Grācā, Austrijā, kā arī ņēma dalību praktiski visos Latvijā 
notiekošajos džeza festivālos - “Rīgas Ritmi”, “Saulkrasti Jazz”, ”Brass & Jazz”, “Ventspils 
Groove”, “Spožā Nots” u.c. Notika docētāju Kaspara Kurdeko,  Thomas Fryland (Kopenhāgena, 
trompete), Stefan Heckel (Grāca),   Bertil Strandberg (Stokholma), Alvaro Ramos un Danilo Guanais 
(Brazīlija), kā arī Borisa Gammera (Izraēla) meistarklasēs.  
 Izvērtējot docētāju un studentu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt, ka 
jauno mūziķu izglītošana notiek kvalitatīvi, iegūtās teorētiskās zināšanas tiek prasmīgi izmantotas 
praktiskajā darbībā, studiju praktiskā realizācija notiek ciešā sadarbībā ar māksliniecikajiem 
profesionālajiem kolektīviem, ar mūzikas izglītības iestādēm, piedaloties konkursos, festivālos, 
meistarklasēs u.c. projektos tiek gūta mobilitātes pieredze starptautiskās konkurences apstākļos. 
Aktīvas un mākslinieciski augstvērtīgas radošās darbības rezultātā docētāji ir ieguvuši augstu prestižu 
gan studentu vidū, gan sabiedrībā. Bieži JVLMA docētāji, kuri strādā profesionālajos kolektīvos, ir 
mūsu studentiem kā darba kolēģi, vai arī kā darba devēji. Šāda sadarbība veicina nākošā speciālista 
zināšanu un prasmju  apguvi ciešā saistībā ar darba tirgus prasībām, sekmē kompetences un 
profesionālās pieredzes pārmantojamību.  
2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par studiju 
programmu īstenošanu. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no 
savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas 
darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan 
docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem 
lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu un 
apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un 
pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa 
eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. 
Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 
programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 
kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma 
kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu 
sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais 
darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. 
Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek 
pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos 
(pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar studiju 
kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 
koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 
situācija nav viennozīmīga. 

Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, atbildīgi un 
radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos projektos, sekmē 
mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa organizēšanas 
uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr laicīgi un sekmīgi 
kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu neatkarīgie 
eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo 
institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju kursos 
katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.: 
pūšaminstrumentu spēles specializācijas studiju kurss  Orķestra repertuārs, visu bakalaura  
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studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, studiju kursi 
Svešvaloda, u.c.  
 
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
   
Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 
2.1.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 
 

Ls 339,92 
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Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 627,92 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 
Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 

1 2 3 

 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 
 
 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.1.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 5.līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas profesijas standartam Instrumentu mūziķis (profesijas standarts 
atrodas Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora Pielikumu sadaļā, apstiprināts ar MK 
noteikumiem) un  Ministru kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  
2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 
6.līmeņa prasībām. Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu 
seši gadi. 2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti 
izvērtēja studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu 
Instrumentālā mūzika. Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem 
rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Instrumentālā mūzika apraksts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 
20.novembra noteikumu Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu bakalaura studiju programmu prasībām.  

 
 Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 
obligātais saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 
20 kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti. 

 
Profesionālā bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 
satura un apjoma parametri: 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 
 
 
 
 
A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 
 A daļa un B daļa kopā: 36 KP 
Instrumenta spēles vēsture - 4 KP 
Mūzikas vēsture – 12 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 
Mūzikas forma – 3 KP 
Polifonija – 1 KP  
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Instrumenta spēles mācīšanas metodika – 2  KP 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti 

 
 
 
 
9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti   

 
9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 
kredītpunkti; 

 
 
 

A , B daļas kopā: 60 KP 
Solfedžo – 3 KP 
Harmonija – 3 KP 
Polifonija – 2 KP 
Klavierspēle – 5 KP 
Pedagoģiskā prakse – 2 KP 
Instrumenta spēle – vid.  23 KP 
Orķestris/kameransamblis/stīgu kvartets/ klavierpavadījums/orķestra repertuārs –  
                                                                                                                   vid. 22 KP 
 
 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 
prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti 
kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš 
apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 
Prakse: 26 KP  
Orķestris/ 
kameransamblis/ 
klavierpavadījums/ 
instrumenta spēle 
specializācija Ērģeļspēle 
Instrumanta spēle – 12 KP 
Ērģeļu pavadījums un ansamblis – 8 KP 
Liturģiskā spēle – 2 KP 
Improvizācija – 4 KP

9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 
 
10. Studiju kursu izvēli 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
 
11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 
apjoma īsteno praktiski. 
 
15. Pēc bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā). 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Pianistiem: 
Koncerteksāmens instrumenta spēlē   – 4 KP 
Kameransamblis – 3 KP 
Klavierpavadījums 3 KP 
Visiem instrumentālistiem: 
Koncerteksāmens instrumenta spēlē   – 7 KP 
Kameransamblis/stīgu kvartets – 3 KP 
 
 

Profesijas standarts Instrumentu mūziķis 
 (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) 
 
 
 
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti vid. 89 KP 
apjomā, t.i. vid. 56 procenti. 
 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 
bakalaura grāds mūzikā un instrumentālista (konkrētās specializācijas 
mūziķa profesijas nosaukums) profesionālā kvalifikācija. 
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2.1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 
adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas 
uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 
un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu 
izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 
diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 
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. Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 
specializācijas kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi. 

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 Instrumentālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  
mūziķu-instrumentālistu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 
standartiem. Profesionālajiem mūziķiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par instrumenta spēles 
pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās izvēles daļā studenti 
apgūst pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Sniedzam dažus studiju 
programmu salīdzinājuma  piemērus. 

Studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle 
specializācijas Ērģeļspēle salīdzinājums ar Igaunijas Mūzikas akadēmijas un Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmijas studiju programmām  

Salīdzinājuma 
parametri 

JVLMA  Igaunijas Mūzikas un  
Teātra akadēmija  

Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmija  

Studiju 
programmas 
līmenis  

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības 
līmenis (bakalaurs)  

Mākslu bakalaurs (angl.- 
Bachelor of Arts)  

Bakalaurs  

Iegūstamais 
grāds/kvalifikācija  

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā, ērģelnieks 

Profesionāls ērģelnieks, 
baznīcas mūziķis  

Profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā  

Prasības uz iepriekšējo izglītību  
Izglītību 
apliecinošie 
dokumenti:  

Atestāts par vispārējo 
izglītību, sekmju 
izraksts un Centralizēto 
eksāmenu sertifikāts 
Latviešu valodā un 
literatūrā, Svešvalodā  
vai  
Diploms par 
profesionālo vidējo 
izglītību, sekmju 
izraksts un Centralizēto 
eksāmenu sertifikāts 
Latviešu valodā un 
literatūrā, Svešvalodā 

Vidusskolas vai ekvivalentas 
izglītības diploms, muzikālā 
izglītība  

Vidusskolas vai 
ekvivalentas izglītības 
diploms, muzikālā izglītība  
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Iestājpārbaudījumi/  
prasību saturs  

* Eksāmens Ērģeļspēlē, 
reflektantam jāatskaņo:  
1) J.S.Baha divdaļu vai 
vairākdaļu polifonisks 
cikls ērģelēm (piem., 
Prelūdija un fūga, 
Tokāta un fūga, 
Fantāzija un fūga, 
Kancona re minorā 
BWV 588 vai tml.), 
izņemot Astoņas mazas 
prelūdijas un fūgas 
BWV 553-560. Var 
spēlēt arī kādu no 
atsevišķajām fūgām, bet 
tad jāatskaņo vēl otrs 
J.S.Baha skaņdarbs;  
2)vācu baroka laika 
korāļprelūdija cantus 
firmus tehnikā (diviem 
manuāļiem un pedālim); 
3)romantisma laika 
skaņdarbs vai cikla daļa 
(vismaz 7’- 8’);  
4)20.-21. gadsimta 
ērģeļdarbs.  
* Kolokvijs Ērģeļspēlē.  
Kolokvijs mūzikas 
literatūrā un teorijā.  

* Eksāmens instrumenta spēlē 
(reflektants var izvēlēties - 
ērģeļu vai klavieru programmu)  
ĒRĢEĻU pr.prasības:  
1) pirms J.S.Baha dzīvojuša 
komponista darbs;  
2) J.S.Baha darbs;  
3) romantisma laikmeta darbs;  
4) dotās melodijas 
harmonizācija;  
5) dotās četrbalsīgās tēmas 
improvizēts turpinājums;  
6) lasīšana no lapas.  
KLAVIERU pr.prasības:  
1) polifons darbs;  
2) lielas formas darbs (sonātē 
tikai 1.daļa vai 2.un 3.daļa)  
3) mazākas formas darbs;  
4) dotās melodijas 
harmonizācija;  
5) dotās četrbalsīgās tēmas 
improvizēts turpinājums;  
6) lasīšana no lapas.  
* Intervija - jautājumi par 
mūziku, kultūru, reflektanta 
redzesloku  
* Dzirdes un harmonijas 
pārbaud. eksāmeni  

* Eksāmens instrumenta 
spēlē (reflektants var 
izvēlēties - ērģeļu vai 
klavieru programmu).  
ĒRĢEĻU pr.prasības:  
1) polifons cikls (prelūdija 
un fūga); 2) korāļprelūdija 
cantus firmus tehnikā; 3) 
izvērsts romantisks darbs 
[progr.garums=20-25 min.]  
KLAVIERU pr.prasības:  
1) polifons darbs (piem., 
J.S.Baha Prelūdija un fūga 
no LTK vai trīsbalsīga 
invencija, vai daļas no 
svītas); 2) lielas formas 
darbs (sonātes Allegro vai 
rondo, vai variācijas); 3) 
etīde vai virtuozs 
skaņdarbs.  
Piezīme: Reflektantiem ar 
nepilnīgu ērģeļu izglītību 
iespējams kombinēts ērģeļu 
un klavieru eksāmens: 1) 
polifons darbs; 2) lielas 
formas darbs; 3) skaņdarbs. 
* Pārrunas par 
ērģeļmūziku, kultūras un 
mākslas jautājumiem u.c.  

 

Salīdzinājuma 
parametri 

JVLMA Igaunijas Mūzikas akadēmija Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmija 

Programmas 
īstenošanas 
ilgums un 
apjoms (gadi, 
KP)  

4 gadi, 8 semestri, 
LV 160 KP/240 ECTS 

4 gadi 
240 ECTS 

4 gadi 
240 ECTS 

Plānotie 
rezultāti  

Profesionāli pārvalda ērģeļspēli 
visdažādākajos žanros vidējas 

sarežģītības repertuārā, kvalitatīvi 
to atskaņojot koncertu un 

dievkalpojumu vajadzībām, 
var strādāt kā solists vai kā 

pavadītājs; iegūtas ērģeļspēles 
pedagoga tiesības. 

Zināšanas; profesija; iespēja 
tālākām studijām 

maģistrantūrā; profesionāls 
ērģelnieks un baznīcmūziķis - 

var strādāt kā solists vai kā 
pavadītājs, vai kā pedagogs un 

kā ērģelnieks Igaunijas 
Luteriskās Baznīcas draudzēs. 

Ērģelnieks – izpildītājs, 
ērģelnieks - pedagogs. 

Studiju 
programmas 
noslēguma 
pārbaudījumi/ 
prasības  

Valsts pārbaudījums 
Koncerteksāmens Ērģeļspēlē: 

Prasības: 50-60 min. programma: 
1)J.S.Baha lielas formas polifons 

darbs; 2)romant./laikmetīgās 
mūzikas lielas f.darbs vai vairākas 

cikla daļas; 3)vairāki mazākas 
f.darbi, vēlams, arī latv.mūzika. 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

Kuue semestri jooksul 
omandatud orelimängu ja 
stiilide tundmise kontroll 

eksami kaudu. Esitada tuleb 
neli teost: Üks barokiajastu 
suurem teos Üks J.S.Bachi 

ulatuslikum teos Üks 
romantilise muusika suurem 
teos Üks Eesti helilooja teos 

Nav pašlaik publiski 
pieejamas Internetā. 
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Stīgu instrumentu spēles apguves process un saturs instrumenta spēlē Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmijā pamatā sakrīt ar JVLMA prasībām, izņemot to, ka tehniskās ieskaites Viļņas 
augstskolā notiek vienu reizi gadā, bet mums – divas reizes. Saturs un prasības analogas.    

JVLMA priekšrocība ir tā, ka tiek piešķirtas tiesības strādāt par instrumenta spēles 
pedagogu, turpretim Viļņas mūzikas akadēmijā tas ir tikai projekts tuvākajai nākotnei. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle Kokles 
spēle salīdzinājums ar Igaunijas un Lietuvas Mūzikas akadēmijām 

 
Salīdzinājuma parametri JVLMA Igaunijas Mūzikas 

akadēmija 

  Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmija 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 
iestājpārbaudījumi/ 
prasību saturs 

eksāmens Kokles spēlē, 
atskaņo 4 dažāda rakstura 
skaņdarbus dažādās kokles 
spēles tehnikās, kas atbilst 
mūzikas vidusskolas 
beigšanas eksāmenam 
Kolokvijs Kokles spēlē. 

Programma, kas 
atbilst mūzikas 
vidusskolas 
beigšanas 
programmai 

Programma, kas atbilst 
mūzikas vidusskolas 
beigšanas programmai 

Salīdzinājuma parametri JVLMA Igaunijas Mūzikas 

akadēmija 

  Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmija 

Programmas 
īstenošanas ilgums un 
apjoms (gadi, KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 
ECTS KP 160 

4 gadi bakalauri, 1 
maģistranti 
 

4 gadi bakalauri, 2 
maģistranti 
 

Plānotie rezultāti  
 

JVLMA plānotie rezultāti aprakstīti 
studiju programmu īstenošanas 
aprakstos 

  

Studiju programmas 
noslēguma 
pārbaudījumi/prasības 

Piem: 
Valsts pārbaudījums 
Koncerteksāmens kokles 
spēlē: 
Programma 40 min. 
Kolokvijs specialitātē, 
mūzikas vēsturē un teorijā 

Valsts 
pārbaudījums 
Koncerteksāmens 
kanneles spēlē: 
Programma 35-40 
min. 
 

Valsts pārbaudījums 
Koncerteksāmens 
kankles spēlē: 
Programma 
bakalauriem 30-35 
min.. 
Maģistriem 50-60 min 

 
Bakalauru studiju programmas saturs instrumenta spēlē Lietuvas Mūzikas un Teātra 

akadēmijā pamatā sakrīt ar JVLMA prasībām,   Tehniskās ieskaites Lietuvas Mūzikas 
akadēmijā notiek 2 reizi gadā, vēl papildus audzēkņu vakari – 2 reizes. Saturs un prasības 
analogas. Lietuvas Mūzikas akadēmijā ļoti nopietni apgūst ansambli ar DE noslēgumā, kā arī 
orķestra spēli. Pedagoģisko praksi apgūst 4 semestrus, metodika – 1semestri, instrumenta 
vēsture – 2 semestrus. 

Igaunijas Mūzikas akadēmijā bakalauru studiju programmas saturs sakrīt ar JVLMA 
prasībām, eksāmeni katra semestra noslēgumā, tehniskās ieskaites mums ir katru semestri, 
bet igauņiem nav noteiktas prasības un tehniskās ieskaites organizē pēc vajadzības. 
Ansamblis – varbūt viendabīgs vai ar dažādiem instrumentiem (pēc izvēles).  
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2.1.12.Informācija par studējošiem: 
- Studējošo skaits kopā - 189 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 165 
studenti, par fiziskas personas līdzekļiem studēja 24 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 46 studenti, no tiem: par valsts 
budžeta līdzekļiem – 36 studenti, par fiziskas personas līdzekļiem - 10 studenti; 
- absolventu skaits kopā – 34 studenti. 

2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 72 – instrumenta spēles 
specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 
- nodarbību laiks ne vienmēr  tika izmantots lietderīgi.  

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju kursa 
saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 
plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem 
spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  
nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika 
izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā plāno 
ieviest nākamajā studiju gadā.  
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2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 
studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences 
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret 
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 107 absolventiem, aptaujā piedalījās 29%, t.i. 31 absolvents. 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko 
un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un 
prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, 
apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 
    Iebildumi ir par nepilnībām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti. 
Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izglītības noderīgums dzīvē. 

Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 
profesionālo darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).  

Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un 
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu 
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni 
pasākumus, lai no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot 
saņemto informāciju, varam secināt, ka mūsu instrumentālisti - absolventi visi strādā savā 
profesijā – ir profesionālo orķestru mūziķi, strādā mūzikas skolās un vidusskolās par 
instrumenta spēles pedagogiem. Arī darba devēju atsauksmes kopumā ir pozitīvas. 
Iepriekšējo gadu dažās atsauksmēs ir izteikti viedokli, ka JVLMA stīgu un pūšaminstrumentu 
nodaļas studentiem būtu jāpastiprina orķestra spēles (orķestra grūtības) apguves prasmes. 
 
2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –  
Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 
kursu klāsts, stīgu instrumentu katedrā tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē 
sevi spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots instrumentārijs. Pilnveidots 
Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums. 

 
Rektors                                                                                             profesors A.Sīmanis   
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2.2.  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„Diriģēšana“ 

kods 42212   
 
apakšprogrammu  
Kora diriģēšana, 
Simfoniskā orķestra diriģēšana, 
Pūtēju orķestra diriģēšana 

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Orķestra diriģēšanas  katedras vadītājs  doc. M.Ozoliņš 
Orķestra klases vadītājs asoc.prof. A.Vecumnieks 
Koncertmeistaru katedras vadītāja asoc. prof. D.Kļava 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, 
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā 
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo diriģentu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, diriģenta profesijas 
standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt diriģentu 
profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai attīstībai un tālākizglītībai vienotajā 
Eiropas izglītības telpā, kuri respektē  Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā kultūras 
apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras sasniegumus. 
Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt diriģenta  augstāko profesionālo kvalifikāciju, 
profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības diriģēšanas 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. 
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2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
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 diriģenta profesijas standartā 
iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par kora un orķestra  sastāviem, par literatūras un 
mūzikas vēsturi un mūzikas stiliem, zināšanas mūzikas formas mācībā, diriģēšanas mācībā,  mūzikas 
notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), skaņdarbu 
iestudēšanas tehnoloģijās, izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas 
izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 
daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības metodēm, par dažādas 
sarežģītības pakāpes instrumentālo un vokālo skaņdarbu iestudēšanas metodēm, par skaņdarba 
atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās 
individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un 
koncertprogrammas veidošanas principiem, par mūziķa profesionālo ētiku.  
B daļas - profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursu apguves rezultātā students ir 
ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un 
mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas 
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 mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  
atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  
noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt diriģēšanas bloka mācību 
priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  
Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un diriģenta 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 
vēsturē un teorijā, profesionālās kora un orķestra mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, 
mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt 
daļa zināšanu – koru un orķestru attīstības vēsturē, skaņdarbu interpretācijas mākslā un diriģēšanas 
mācīšanas metodikā - atbilst diriģenta profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Diriģents spēj parādīt 
arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 
likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas 
izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 
 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 
teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (diriģēšana, instrumenta spēle, darbs ar kori vai orķestri, 
koncertprakse, pedagoģiskā prakse) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas diriģenta pienākumu 
veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Diriģents prasmju daļā 
iestrādātajām prasībām. Diriģents ieguvis prasmes analizēt dažādu laikmetu, stilu un formu 
skaņdarbus, spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu, iestudēt un publiski atskaņot dažādas 
sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella, ar instrumentālo pavadījumu, skaņdarbus 
orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un baletus, piemērot 
atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām, ar manuālās tehnikas un emocionālās 
izpausmes palīdzību mobilizēt muzicējošo vienību skaņdarba atskaņojumam, atlasīt māksliniecisko  
repertuāru atbilstoši muzicējošās vienības sastāvam, tās darbības mērķiem un uzdevumiem, sastādīt 
koncertprogrammas, novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  
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organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības),  radīt pozitīvu un radošu atmosfēru,  
veikt darbu individuāli un grupā, pilnveidot savu profesionālo meistarību. 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 publiski atskaņot vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu un stilu  
skaņdarbus korim un orķestrim, panākt skaņdarba 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 mūzikas 
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 diriģenta un 
mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas un izpratni diriģēšanas 
mākslas jomā, kas pamatojas uz augsta līmeņa informācijas avotiem un visjaunākajām atziņām, 
izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, 
organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības), patstāvīgi iestudēt un publiski 
atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a cappella, ar instrumentālo pavadījumu, 
skaņdarbus orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un 
baletus, prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu, radīt pozitīvu un radošu darba 
atmosfēru, izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām 
un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 
stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt 
izglītojamajam dažādu laikmetu un stilu kora un orķestra skaņdarbu satura atklāsmi, izskaidrot 
mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un 
uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas zinātnes nozarē un diriģenta profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan 
ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu un izglītojamā darbu, 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 Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Kora literatūra, Bakalaura 
diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā, 
Diriģēšanas priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves 
rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 
mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju - informācijas 
meklēšana ABC internetā, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, elementāru aprēķinu 
veikšana MS Excel programmā, mūzikas materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT 
programmu, sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt 
saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa 
analizēt dažādas (kora kolektīvā, orķestra kolektīvā, pedagoģiskajā kolektīvā) profesionālās 
sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas 
nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 
Kompetence: absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas diriģenta profesijā, parādīt, 
ka izprot diriģenta un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt koristu un atskaņotājmākslinieku 
profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un 
kultūrizglītības jomas attīstībā. 
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2.2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

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

apakšprogramma Kora diriģēšana 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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 – 75 KP 
Kora literatūra un 
stilistika 

15 G 160 240 30i/3 30iv/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3 

Senā baznīcas 
mūzika 

3 G 20 60      30i/1,5 30i/ 
1,5 

 

Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/ 
1,5 

 

Latīņu valodas 
pamati 

1,5 G 25 15   15i/ 
1,5 

     

Solfedžo 10,5 G 100 180 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3   

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,
5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
3 

30iv/1,
5 

      

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/9 30iv/ 
1,5 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Vokālā darba 
metodika 

3 G 50 30    15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

Kora  darba metodika 4,5 G 90  30   15i/ 
1,5 

15 E/3      

Praktiskā daļa – 45 KP 
Kora diriģēšana  21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  

Partitūras spēle 3 I 50 30 15i/ 
1,5  

15i/ 
1,5 

      

Dziedāšana 10,5 I 190 90 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3   

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3   

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     



189 
 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

B daļa – profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 
 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Kora diriģēšanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  
Praktiskā daļa – 3 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 DE 

/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi  
C1;  C2;  C3    –  9 KP apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas 
un prasmes: 
- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 
- * darbam par kora vokālo pedagogu; 
- * profesionālā kora dziedātāja darbam 
*)  var izvēlēties tikai kompleksi; vispārējos izvēles kursus drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu 
nodarbību kursus  
Piezīme: ja studiju programmas visi studiju kursi  tiek  apgūti ar kompetences vērtējumu ne  zemāk  par 7 ballēm, studentam ir tiesības lūgt papildus apgūt  izvēles 
studiju kursus, bet ne vairāk  kā  9 kredītpunktu apjomā. Papildus izvēles studiju kursu apguvi katrā konkrētā gadījumā apstiprina akadēmiskā darba prorektors.

C1 – mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas metodika 

 
4,5 

 
G 

 
30 

90      
15i/ 
1,5 

 
15DE 

/ 3 

  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 30 90      15i 
/1,5 

15 DE 
/3 

 

C2 – kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Balss nostādīšanas 
metodika 
(darbs ar: 
 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 
jauniešu balsīm)  

 
4,5 

 
G 

 
30 

 
90 

     
15i/ 
1,5 

 
315DE 

/ 3 

  

Pedagoģiskā prakse 4,5 I 30 90      15i 
/1,5 

15 DE 
/3 

 

C3 – profesionālā kora dziedātāja studiju kurss 

Mūsdienu mūzikas 
vokālās tehnikas 

 
4,5 

 
G 

 
30 

 
90 

     
15i/ 
1,5 

 
15DE 

/ 3 

  

Vokālā prakse 4,5 I 30 90      15i 
/1,5 

15 DE 
/3 

 

C4  - vispārējais izvēles kurss 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kultūra 

3 G 15 65      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

  15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Orķestra diriģēšana 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Blokflautas spēle 3 G 25 15     15i/3    
Kompozīcija 3 G 65 15       15i/3  
Instrumenta spēle 3 G 65 15       15i/3  
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

Prakse – 39 KP 
Koris un 
kora darba prakse 
piezīme: *) 
kolektīvais 
patstāvīgais darbs 
kontaktstundu 
ietvaros) 

 
39 

 
G 

 
80 

 
*360 
600 
960 

 
120i 
/7,5 

 

 
120E 

/6 

 
60 

* 60 
120i 

/3 
 

 
60 

* 60 
120E /3 

 
60 

* 60 
120i 
/4,5 

 
60 

* 60 
120iv 
/1,5 

 
60 

* 60 
120i 

/ 
10,5 

 
60 

* 60 
120i 

/3 

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

4,5 G 105 15        15DE 
/4,5 

Koncerteksāmens 
kora diriģēšanā 

7,5 I 170 
 

30        E 30/ 
7,5 

Darbs ar kori 3 I 80 -        DE /3 
Bakalaura  
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

3 I 60 20        20DE 
/3 

apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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 – 85,5 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 320 480 60E/ 

7,5 
60E/3 60E/3 60E/ 

4,5 
60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 

Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3 

Harmonija 9 G/I 150 45/45 15/15 
E/ 3 

15/15 
E/3 

15/15 
 E/3 

     

Polifonija 12 G/I 200 60/60  15/15 
iv/1,5 

15/15 
E/3 

15/15 
E/3 

15/15 
E/4,5 

   

 Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

  

Instrumentu mācība 3 G 50 30 30i/3        
Orķestra stilu vēsture 4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  
Orķestra diriģēšanas 
vēsture 

3 G 20 60 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

      

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģēšana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/ 33E/3 33E/3  
Klavierspēle 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 30i/1

5 
30E/3   

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 I 40 40       15i/1,5 15i/1,5 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/1,
5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20i/10 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Diriģēšanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE 
/ 3 

  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  
Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu nodarbību kursus) 
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15       
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kutūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G/I 65 15        15 
i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15        15i/3  

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Instrumenta spēle 3 G 50 30        15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Prakse – 39 KP 
Operas režija  un 
aktiermeistarība 

4,5 G 60 60       30i/ 
1,5 

30E/3 

Partitūras spēle 10,5 I 190 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Stīgu instrumentu 
tehnika 

1,5 I 25 15 15i/ 
1,5 

       

Pūšaminstrumentu 
tehnika 

1,5 I 25 15  15i/ 
1,5 

      

Instrumentācija 9 I 150 90  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 30E/3   

Darbs ar orķestri  9 I 165 75  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  
 

 

Darbs ar 
vokālistiem  

1,5 I 25 15       15i/ 
1,5 

  

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/1,5  

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncert- 
eksāmens orķestra 
diriģēšanā 

3 I 50 30         30DE 
/3 

Operas iestudēšana 7,5 I 125 75        30i/ 
1,5 

45 
DE/6 

Darbs ar orķestri 4,5 I 90 30       15i/ 
1,5 

15DE 
/3 
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apakšprogrammas Pūtēju orķestra diriģēšana studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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 – 81 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 320 480 60E/6 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/3 60E/6 
Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 80 120     30i/1,5 30i/1,5 30i/1,5 30E/3 

Harmonija 9 G/I 150 45/45 15/15 
E/ 3 

15/15 
E/3 

15/15 
 E/3 

     

Polifonija 12 G/I 200 60/60  15/15 
iv/1,5 

15/15 
E/3 

15/15 
iv/1,5 

15/15 
E/6 

   

 Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 
iv/1,5 

30/15 
iv/1,5 

30/15 
E/4,5 

30/15 
E/4,5 

  

Pūtēju orķestru 
vēsture un literatūra 

4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Džeza un estrādes 
mūzikas vēsture un 
literatūra 

1,5 G 10 30        30i/ 
1,5 

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģēšana 21 I 329 231 33 E /3 33 E/3 33 E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3  
Klavierspēle 10,5 I 160 120 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 
30i/1,5 30E/3   

Džeza un estrādes 
mūzikas aranžēšana 

1,5 I 25 15        15i/ 
1,5 

 

Pūšaminstrumenta 
vai sitaminstrumenta 
spēle 

6 I 100 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

    

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Ievads kultūras 
analīzē 

1,5 P 25 15   15iv/1,
5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakustiesību pamati, 
vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūra mūzikā 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20i/10 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija un estētika 4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/1,5    
Diriģēšanas metodika 3 G 50 30      30DE 

/ 3 
  

Pedagoga ētika 3 P 50 30        30i/3  
Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

C daļa – brīvās izvēles kursi,  
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 
prasmes: 
C1  -  mācīt apgūtā pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēli – 9  KP ;C1 kursus  var izvēlēties tikai kompleksi;  
C2 – pamatspecialitātes vispārējie studiju kursi - 9 KP (drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  
grupu nodarbību kursus)  
 

C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 
Instrumenta spēle 4,5 I 75 45      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Instrumenta spēles 
metodika 

1,5 G 25 15       15 i/ 
1,5 
DE 

kopā 
ar ped. 
praksi 

  

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 65 15       15DE/
3 

 

C2 – vispārējie studiju kursi 
Informātikas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

 15i/3  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kutūra 

3 G 65 15      15i/3   

Improvizācija 3 G 65 15      
 

 15i/3  

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15      
 

 15i/3  

Simfoniskā orķestra 
diriģēšana 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Kompozīcija 3 G 50 30        15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

Instrumenta spēle 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Prakse – 39 KP 
Kameransamblis 6 G 40 120 30i/ 

1,5 
30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

    

Partitūras spēle 10,5 I 190 90 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15 E/3    

Stīgu instrumentu 
tehnika 

1,5 I 25 15 15i/ 
1,5 

       

Pūšaminstrumentu 
tehnika 

1,5 I 10 30 30i/ 
1,5 

       

Instrumentācija 7,5 I 125 75  
 

 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i   
/1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Darbs ar orķestri  10,5 I 205 75   15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
4,5 

 

Darbs ar kori 1,5 I 25 15       15i/ 
1,5  

 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens 
orķestra diriģēšanā 

6 I 130 30         30 
DE/6 

Darbs ar orķestri 9 I 225 15       i/1,5 15DE 
/7,5 
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2.2.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

 
apakšprogrammā Kora diriģēšana paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 

Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa apraksta  prasībām – 75 KP 
Kora 
literatūra un 
stilistika 

15 G 8 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par dažādu 
laikmetu, stilu un žanru pasaules un Latvijas kora mūzikas attīstību,  par 
jaunām kormūzikas kompozīcijas tehnikām, atskaņotājmāksliniekiem un 
izcilākiem kormūzikas autoriem un to daiļradi. 

Senā 
baznīcas 
mūzika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par neimu 
zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu vēsturi, to 
kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, gregorisko korāļu 
modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru, ir 
apguvis gregoriskās dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas 
prasmes. 
 

Skatuves 
runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par prozas 
vai dzejas materiāla izpēti, vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, 
ātrrunas vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  
Students spēj realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga 
lietojuma īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas 
saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Latīņu 
valodas 
pamati 
 
 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt, lasīt, tulkot 
un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot skaņdarba saturu. 
Studiju kursa saturs ir tieši saistīts ar studiju kursa Diriģēšana un 
partitūras spēle, kā arī studiju kursa Koris plānoto kora vai vokālo 
skaņdarbu apguvi, kuru teksts ir  latīņu valodā.  

Solfedžo 10,5 G 6 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs tiek 
apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 
skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu 
koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes 
līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni 
par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas 
vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem pamatprincipiem 
klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta 
komponistu mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 
homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 
papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina klasisko žanru 
mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas 
valodas (harmonija) un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši 
pielietot mūziķa praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu mūzikas 
kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā 
students ir ieguvis izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 
galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko risinājumu paraugiem. 
Apgūtas prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko 
terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta 
modernisma un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas vēsturē, 
Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija un analīze 
iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla mūziķa 
darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem padziļina 
izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu mūzikas 
stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās specializācijas 
repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem.  
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu no 
kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas tēmu.  
Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par kontekstu un 
vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas specifiskas 
tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  specializācijas 
profesionālās prasmes.  

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem un 
faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju kursa 
apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā Eiropas 
kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas stilistiskos 
reprezentantus. 

Vokālā 
darba 
metodika 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālā darba 
metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami kora diriģenta un 
pienākumu veikšanai, sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, 
tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, mācīt apgūt vokālās prasmes 
un  lietot tās dziedot korī.  

Kora  darba 
metodika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par 
profesionālo un amatieru koru tipiem un veidiem, kora balsu 
īpatnībām, balsu diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, kora 
darba metodēm, kora nodarbību organizēšanas principiem, skaņdarba 
iestudēšanas paņēmieniem. 

Praktiskā daļa – 45 KP 
Kora 
diriģēšana  

21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 
darbam ar profesionālajiem vai amatieru koriem, spēj mācīt vadīt un 
publiski diriģēt kori. 
Novērtēt skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni. 
Piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 
prasībām.  
Studiju kursa saturā apgūst manuālo tehniku dažādu stilu un laikmetu 
kora skaņdarbu interpretācijai, kora darbu partitūru spēles un balsu 
dziedāšanas prasmes skaņdarba demonstrācijas nolūkā.  

Partitūras 
spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 
laikmetu un stilu kora  partitūras, transponēt un spēlēt skaņdarbus 
dažādās nošu atslēgās.  
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Dziedāšana 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes, kas 
ir nepieciešamas kora diriģenta pienākumu veikšanai - 
ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to fragmentus, kora balsu 
partijas, sadzirdēt un novērst dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai 
skaņveides neprecizitātes, apgūst vokālās prasmes tādā līmenī, lai 
pats spētu dziedāt korī, ansamblī vai solo. 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguve nodrošina kora diriģentam nepieciešamās 
prasmes iestudēt izvērstas formas kora skaņdarbus, demonstrēt 
skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus korim uz klavierēm, spēlēt  
skaņdarbu pavadījumus.  

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 
atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 
neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 
ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 
palīgliteratūru tekstveides procesā. 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 
modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību 
dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu 
teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas 
veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 
 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem 
daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta 
interpretācijas iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, 
nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās 
darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides 
būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 
kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 
vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 
savu viedokli. 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

Nodarbību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 
attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 
zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 
komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 
jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 
problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 
spēj to analizēt un izmantot praksē. 
 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar izvirzītajiem 
mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību sasniegumus, 
sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 
 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES valstu 
izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to darbības 
specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības programmu 
ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 
dokumentāciju.  
 

Diriģēšanas 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas diriģēšanas mācīšanas metodikā, mācību stundas organizācijas 
didaktiskos principus, mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, 
mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 
metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu kompetenci, 
kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes prasmēm. 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi – 9 KP 
C1;  C2;  C3    –  apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un 
prasmes: 
- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 
- * darbam par kora vokālo pedagogu; 
- * profesionālā kora dziedātāja darbam 

C1 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi  
Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

 
4,5 

 
G 

 
2 sem. 

 
DE 

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūzikas teorētisko 
priekšmetu  mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 
prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 
 

I 2 sem. DE 

C2 - kora vokālā pedagoga studiju kursi 
Balss 
nostādīšanas 
metodika (darbs 
ar: 
 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 
jauniešu balsīm) 

 
4,5 

 
G 

 
2 sem. 

 
 

DE 

 
Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas bērnu balss izglītošanas 
un dziedāšanas mācīšanas metodikā. Students iegūtās teorētiskās  
zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē saskaņā ar pedagoģiskās 
prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 
 

I 2 sem. DE 

C3 - profesionālā kora dziedātāja studiju kurss   
Mūsdienu 
mūzikas vokālās 
tehnikas 

 
4,5 

 
G 

 
2 sem. 

 
 

DE 

Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas mūsdienu vokālajās 
tehnikās, to apguves  metodikā, attīsta mūsdienu modernās vokālās 
mūzikas dziedāšanas prasmes. Students iegūtās teorētiskās  
zināšanas aprobē vokālā darba praksē saskaņā ar prakses darba 
programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Vokālā prakse 4,5 
 

I 2 sem. DE 

C4  - vispārējais izvēles kurss 
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Orķestra 
diriģēšana 

3 G  2 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Blokflautas 
spēle 

3 G  1  sem. i 

Kompozīcija/ 
aranžēšana 

3 G  1  sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G  1 vai 2  sem. i 

   



199 
 

Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Koris un 
kora darba 

prakse 

 
39 

 
G 

 
80 

 
i 

Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā  - 
dziedot korī, strādājot ar kori, studējot kora literatūras izcilākos 
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut 
skaņdarba interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem 
uzdevumiem. 

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

4,5 G 1 sem DE 
 

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens kora 
diriģēšanā 

7,5 I 1 sem DE Publiski diriģē patstāvīgā darbā ar kori apgūtos dažādu laikmetu un 
stilu augstākās sarežģītības pakāpes kora skaņdarbus. 

Darbs ar kori 3 I 1 sem DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar kori. 
Bakalaura  
diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

3 I 1 sem DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, uzziņu 
un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, diskogrāfiju, 
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un praksē iegūtās 
atziņas, izstrādā diplomreferātu un publiski to aizstāv. 
 

apakšprogrammā Simfoniskā orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 85,5 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 

būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 
kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 
mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  
Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 
 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt 
nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to estētiskajām 
nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 
skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas 
zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 
Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 
kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 
mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 
izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, viņu 
skaņdarbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās kultūras fenomenu 
un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  
latviešu atskaņotājmākslas aktualitātēm un attīstību. 

Harmonija 9 G/I 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 
dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 
homofonās mūzikas analītiskās prasmes. 

Polifonija 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas 
vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 
raksturīgākām parādībām, attīsta polifonās mūzikas analītiskās 
prasmes. 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas 
attīstības procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem 
teorētiskajiem pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas 
analīzes metodēm, mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas 
formu vēsturi, dažādu gadsimtu homofonām formām.  
 

Instrumentu 
mācība 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 
instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, 
reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par 
dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā. 
 

Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 
sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības 
stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā. 
 

Orķestra 
diriģēšanas vēsture 

3 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par simfoniskās un opermūzikas 
radošajām personībām – diriģentiem - dažādu laikmetu griežos, 
diriģēšanas attīstības vēsturi, orķestru repertuāru un tā atskaņojuma 
mākslinieciskajiem sasniegumiem. 
 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 
galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 
tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas. 
 

Praktiskā daļa – 34,5 KP 
Diriģēšana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam darbam ar 

profesionālajiem orķestriem, spēj patstāvīgi un ar orķestri iestudēt augstākās 
sarežģītības pakāpes skaņdarbus,  vadīt skaņdarbu atskaņojumu, novērtēt 
skaņdarba tehnisko un māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo 
tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām.  
Studiju kursa saturā apgūst diriģēšanas tehniku dažādu stilu un laikmetu 
simfoniskā orķestra skaņdarbu interpretācijai, simfoniskā orķestra partitūru 
spēles prasmes.  
 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 
žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analizētu lietotās 
kompozīcijas tehnikas.  
 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 I 2 sem. i Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo kompozīcijas 
tehniku, spektrālo kompozīcijas tehniku, aleatorisko kompozīcijas tehniku un 
tās elementiem, attīsta studentu prasmi domāt modeļos, uzlūkot kompozīciju 
kā vienotu arhitektonisku veidojumu. 
 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  (ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana)  
B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP  (analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana) 
C  - brīvās izvēles kursi  9 KP 
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 
Instrumenta spēle 3 G 2  sem. i 
Kompozīcija 3 G 2  sem. i 
Improvizācija 3 G 1 sem. i 
Elektroakustiskā  
mūzika 

3 G 1 sem. i 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
od

ar
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bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 39 KP 

Operas režija  
un 
aktiermeistarība 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko operas iestudējuma koncepcijas, attīsta prasmes 
darbā ar koncertmeistaru un solistiem operas lomu iestudēšanā, vadīt 
operas iestudējumu kopā ar režisoru, scenogrāfu, kostīmu 
mākslinieku, baletmeistaru, solistiem un radošo kolektīvu kopumā. 

Partitūras spēle 10,5 I 6 sem E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 
laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 
partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 
klavierizvilkumus. 

Stīgu 
instrumentu 
tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par stīgu instrumentu 
tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Pūšam-
instrumentu 
tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par pūšaminstrumentu 
tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Instrumentācija 9 I 5 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt izvērstas formas skaņdarbu 
instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 
orķestru sastāviem.   

Darbs ar orķestri  9 I 5 sem. E Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas 
darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra un 
opermūzikas iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku 
pakļaut skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar 
vokālistiem  

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  dziedāšanas pamatprasmes, praktiskās vokālā 
darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, laikmetu un žanru vokāli 
simfoniskos darbus ar orķestri un vokālistiem.  

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, 
laikmetu un žanru vokāli simfoniskos darbus ar orķestri un kori. 

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

 
3 

 
G 

 
1 sem. 

 
DE 

 
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 
 

Koncerteksāmens 
orķestra diriģēšanā 

3 I 1 sem. DE Publiski diriģē patstāvīgā darbā apgūtos dažādu laikmetu un stilu 
augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus. 

Operas iestudēšana 7,5 I 2 sem. DE Patstāvīgi iestudē operu vai operas fragmentus un savu kompetenci 
pierāda koncertuzvedumā.  

Darbs ar orķestri 4,5 I 2 sem. DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar orķestri. 
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apakšprogrammā Pūtēju  orķestra diriģēšana   paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
Studiju kursi ECTS 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 81 KP 
 Mūzikas vēsture 30 G 8 sem. E  

Studiju kursu apguves plānotie rezultāti ir analogi ar 
apakšprogrammas Simfoniskā orķestra diriģēšana  

Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 4 sem. E 

Harmonija 9 G/I 3 sem. E 
Polifonija 12 G/I 4 sem. E 
 Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E 
Pūtēju orķestru 
vēsture un 
literatūra 
 
 
 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par pūtēju orķestru rašanos un 
attīstību,  radošajām personībām – diriģentiem - dažādu laikmetu 
griežos, diriģēšanas attīstības vēsturi, orķestru repertuāru un tā 
atskaņojuma mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

Džeza un estrādes 
mūzikas vēsture 
un literatūra 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa uzdevums sniegt studentiem zināšanas par būtiskiem 
džeza un estrādes mūzikas attīstības procesiem - žanru attīstību, 
nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu mūzikas estētiskajām 
nostādnēm pasaulē.  
 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 
galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas 
valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas 
iemaņas. 
 

Praktiskā daļa – 39 KP 
Diriģēšana 21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar profesionālajiem un amatieru pūtēju orķestriem, spēj 
patstāvīgi un ar orķestri iestudēt augstākās sarežģītības pakāpes 
skaņdarbus, vadīt skaņdarbu atskaņojumu, novērtēt skaņdarba 
tehnisko un māksliniecisko līmeni, piemērot atbilstošu manuālo 
tehniku skaņdarba interpretācijas prasībām.  
Studiju kursa saturā apgūst diriģēšanas tehniku dažādu stilu un 
laikmetu pūtēju orķestra skaņdarbu interpretācijai, pūtēju  orķestra 
partitūru spēles prasmes.  
 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 
žanru orķestra partitūru klavierizvilkumus, analizētu lietotās 
kompozīcijas tehnikas.  
 

Džeza un estrādes 
mūzikas 
aranžēšana 

1,5 I 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un 
instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem džeza vai estrādes 
mūzikas atskaņotājsastāviem. 
 

Pūšam-
instrumenta vai 
sitaminstrumenta 
spēle 

6 I 4 sem. i Studiju procesā students apgūst un attīsta pūšaminstrumenta vai 
sitaminstrumenta spēles prasmes, kas ir noderīgas darbam ar pūtēju 
orķestri. 

II. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  (ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana)  
B daļa – profesionālās izglītības diriģēšanas pedagoga studiju kursi  – 24 KP   
(ir analoģiski apakšprogrammai Kora diriģēšana) 

C  - brīvās izvēles kursi – 9 KP 
C1 – profesionālās izglītības pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēles pedagoga  studiju kursi 
Instrumenta 
spēle 

4,5 I 3 sem. iv  
Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
instrumenta spēlē un instrumenta spēles mācīšanas metodikā. 
Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Instrumenta 
spēles metodika 

1,5 G 1 sem.  
DE 

Pedagoģiskā 
prakse 

3 I 1 sem. 
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Studiju kursi ECTS 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C2   - brīvās izvēles kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G 2  sem. i 

Kompozīcija 3 G 2  sem. i 

Improvizācija 3 G 1 sem. i 

Elektro-
akustiskā  
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse – 39 KP 
Kamer-
ansamblis 

6 G 4 sem. i Studiju kursa saturs attīsta instrumenta spēles prasmes, kolektīvās 
muzicēšanas prasmes, harmonisko un tembrālo dzirdi. 

Partitūras spēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 
laikmetu un stilu pūtēju orķestra partitūras, pārlikt orķestra 
partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 
klavierizvilkumus. 

Stīgu 
instrumentu 
tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par stīgu instrumentu 
tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Pūšam-
instrumentu 
tehnika 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par pūšaminstrumentu 
tehniskajām iespējām, to pielietojumu orķestra partitūrās. 

Instrumentācija 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes analizēt izvērstas formas skaņdarbu 
instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 
orķestru sastāviem.  
 

Darbs ar 
orķestri  

10,5 I 5 sem. iv Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu praktiskās iemaņas 
darbā ar orķestri dažādu stilu, laikmetu un žanru orķestra mūzikas 
iestudēšanai, iegūtu prasmi apgūto diriģēšanas tehniku pakļaut 
skaņdarba interpretācijas mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

Darbs ar kori 1,5 I 1 sem. i Studiju kurss attīsta  kora darba iemaņas, iestudējot dažādu stilu, 
laikmetu un žanru vokāli instrumentālos darbus ar orķestri un kori. 

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

3 G 1 sem. DE  
Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 
 

Koncert-
eksāmens 
orķestra 
diriģēšanā 

6 I 1 sem.  
DE 

Publiski diriģē patstāvīgā darbā apgūtos dažādu laikmetu un stilu 
augstākās sarežģītības pakāpes skaņdarbus. 

Darbs ar 
orķestri 

9 I 2 sem. DE Students pierāda savas prasmes strādāt ar orķestri. 
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2.2.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko 
atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS  kredītpunktu apjomā. 
Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 

pārbaudījumā ir pozitīvs. 
Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 

palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 
Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 

procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības pret 
patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,25%  pret 0,75%, t.i. no 40 darba 
stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 10 stundas, bet 30 stundas saturu apguva 
patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli par 
studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju 
kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju darbu ikgadu 
pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā atbilstību un lietderību 
iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa īstenošanas pilnveidē. Absolventu 
secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma lēmumu iesniegt Senātam 
apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
Programmas 

daļas 
Studiju kursi 

A daļa - 
programmas 
obligātā daļa:  
150 ECTS  KP 
iekļauti 
profesionālie 
studiju kursi  
(120 ECTS KP) 
un vispār-
izglītojošie 
studiju kursi  
(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  
Profesionālo studiju cikls katrā apakšprogrammā (kora diriģēšana, simfoniskā orķestra 
diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 
prasmes un zināšanas katras specializācijas satura apguvē.  
Kora diriģēšanas apakšprogrammā: 
Teorētiskā daļa – 75 KP: Kora literatūra un stilistika, Senā baznīcas mūzika, Skatuves runa, 
Vokālā darba metodika, Kora darba metodika, mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi 
Praktiskā daļa – 45 KP: Kora diriģēšana, Kora partitūru spēle, Dziedāšana, Klavierspēle 
Simfoniskā orķestra diriģēšanas apakšprogrammā: 
Teorētiskā daļa – 85,5 KP: mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi,  
orķestru vēsture un literatūra, orķestra stilu vēsture, instrumentu mācība  
Praktiskā daļa – 34,5 KP: Diriģēšana, klavierspēle, Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 
Pūtēju orķestra diriģēšanas apakšprogrammā: 
Teorētiskā daļa – 81 KP: mūzikas vēstures un teorijas studiju kursi,  
Instrumentu mācība, Orķestra stilu vēsture, Orķestra diriģēšanas vēsture,  
Praktiskā daļa – 39 KP: Diriģēšana, klavierspēle, Džeza un estrādes mūzikas aranžēšana, 
Pūšaminstrumenta vai sitaminstrumenta spēle  
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.  
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Programmas 
daļas 

Studiju kursi 

B daļa – 
ierobežotās 
izvēles daļa  
(profesionālās 
izglītības 
diriģēšanas 
pedagoga studiju 
kursi )   
24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas diriģents varētu veikt 
diriģēšanas mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas profesionālās vai 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  
Ierobežotās izvēles daļas apguve paver diriģentam plašākas darba tirgus iespējas, 
kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 
izglītības sistēmā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  
Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Diriģēšanas 
mācīšanas metodika 
 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  
Pedagoģiskā prakse 

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 diriģenta specializācijas 
jomās – kompozīcijā, informācijas tehnoloģijās, lietišķajās svešvalodās, mūsdienu 
kompozīcijas tehnikās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē vai  
improvizācijā. 

Prakse –  
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.   
Prakses laikā ir plānota:  
apakšprogrammā kora diriģēšana - Koris un kora darba prakse; 
 
apakšprogrammā simfoniskā orķestra diriģēšana – Operas režija un 
aktiermeistarība, Partitūras spēle, Stīgu instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu 
tehnika, Instrumentācija, Darbs ar orķestri, Darbs ar vokālistiem un kori; 
 
apakšprogrammā pūtēju orķestra diriģēšana – Kameransamblis, Partitūras spēle, 
Stīgu instrumentu tehnika, Pūšaminstrumentu tehnika, Instrumentācija, Darbs ar 
pūtēju orķestri. 

Valsts 
pārbaudījumi –  
18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā  kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē 
un teorijā, diplomeksāmens metodikā un pedagoģiskajā praksē; 
 
apakšprogrammā kora diriģēšana - koncerteksāmens kora diriģēšanā,  
darbs ar kori 
 
apakšprogrammā simfoniskā orķestra diriģēšana – koncerteksāmens simfoniskā 
orķestra diriģēšanā, operas iestudēšana, darbs ar simfonisko orķestri; 
 
apakšprogrammā pūtēju orķestra diriģēšana – koncerteksāmens pūtēju orķestra 
diriģēšanā, darbs ar pūtēju orķestri. 

 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 
(darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu. 
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Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 
aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senātā, 
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un 
pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās puses, 
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
10. augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.2.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    
apakšprogrammā Kora diriģēšana - kora diriģēšana, kolokvijs kora diriģēšanā un klavierspēle, 
kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā; 
apakšprogrammā Simfoniskā  orķestra diriģēšana - simfoniskā orķestra diriģēšana, kolokvijs 
simfoniskā orķestra diriģēšanā, kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā, klavierspēle; 
apakšprogrammā Pūtēju orķestra diriģēšana - pūtēju orķestra diriģēšana, 
pūšaminstrumenta/sitaminstrumenta spēle, kolokvijs pūtēju orķestra diriģēšanā, kolokvijs mūzikas 
literatūrā un teorijā.  

Uzņemšanas prasību saturs visās apakšprogrammās ir mūzikas profesionālās vai profesionālās 
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 
eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, iegūtais vērtējums 
nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 
2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām 
vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 

 
2.2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā 
personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ 
mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas un 
konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu zināšanu un prasmju 
novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 
prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu 
komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas 
kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   
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Katras apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba 

uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju 
kursa aprakstā.  Diriģenta izglītošanā liela nozīme ir darba ar kori/orķestri prakses plānošanai un tās 
norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika organizēta 
kora/orķestra nodarbību laikā, koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās. Diriģenta 
praktiskās iemaņas studenti apguva arī strādājot ar amatieru vai profesionālajiem koriem un 
orķestriem, sniedzot atklātos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos koncertos.  

Studiju procesa inovācijas: 
    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par pedagogu 
savā specialitātē.  Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika 
organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā ar kuru ir noslēgts pedagoģiskās prakses līgums. 
Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu 
pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.  

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 
esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   

Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 

aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba iespējas, 
lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās ietekme uz 
studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem un 
studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie docētāji ir 
arī augstas raudzes atskaņotājmākslinieki.  

Docētāju mākslinieciskās aktivitātes izpaudās dažādu māksliniecisku projektu īstenošānā – 
kora/orķestra koncerti, festivāli, tematiskie koncerti, koncertlekcijas un citi pasākumi, kuri bija 
organizēti gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan sadarbībā ar koncertaģentūrām ārpus Latvijas.   

Diriģēšanas studiju programmas docētāju māksliniecisko darbību, kā arī viņu devumu 
sabiedrības izglītošanā un kultūrvides attīstībā ir neiespējami aprakstīt un sniegt raksturojumu 
pašnovērtējuma ziņojuma ietvaros, jo tas ir ikviena praktizējoša diriģenta ikdienas darba process, 
kura neatņemama sastāvdaļa ir arī pedagoģiskais darbs. Māksliniecisko projektu īstenošanas 
procesā docētāji un studenti bieži vien bija kolēģu lomā (darbs orķestros, koros, koncertprojektos 
u.c.). Viņu sadarbība, kopdarbība un mijiedarbība māksliniecisko projektu īstenošanā nodrošina 
profesionālās pārmantojamības un tālākās attīstības iespējas.   
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  Analizējot studiju programmas Diriģēšana īstenošanā iesaistīto  docētāju radošo aktivitāšu 
spektru, jāsecina, ka tās izpaudās dažādās jomās. 

Kora diriģēšanas katedras docētāji paralēli akadēmiskajam darbam ir veikuši arī plašu radošo 
darbību, veidojot koncertprogrammas un piedaloties dažādās Latvijas un pasaules mūzikas dzīves 
izpausmes formās.  

Liela nozīme ir regulārai sadarbībai ar Latvijas Radio kori. Asociētais profesors Sigvards Kļava 
piedāvā studentiem vērojošo praksi kora darbā, kā arī regulāri informē par projektiem, kuros būtu 
ieteicams piedalīties. Latvijas Radio kora darbība ir starptautiski atzīta un saikne ar tās māksliniecisko 
vadību ir nenovērtējama pieredze. (Latvijas Radio kora koncertdarbību skat. www.radiokoris.lv )  

Pārskata periodā plašu koncertdarbību ir veicis docētājs, Latvijas Nacionālās operas diriģents 
Andris Veismanis sadarbojoties ar Latvijas profesionālajiem kolektīviem Latvijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo operu un Liepājas simfonisko orķestri, kā arī veicot projektus 
arī ārpus Latvijas.  
 Asoc.prof. Aira Birziņa ir veikusi daudz dažādu mūzikas dzīves aktuālu projektu no kuriem īpaši 
izceļami J.Kulakova, P.Aigara dramatiskā kantāte „Sarkanais vilciens” Rīgā, 2011; VI Ogres mūzikas 
svētki, Ogre, 2011; Ogres sieviešu kora „Rasa” koncerti un meistarklase kordziedāšanā Itālijā, 2011; 
XII Starptautiskais koru festivāls „Tallinn 2011” – RDKS meiteņu kora dalība, 1.vieta bērnu koru 
grupā, dalība Grand Prix konkursā, Tallina, Igaunija, 2011;  Ogres sieviešu kora „Rasa” koncerti 
Trento, Rovereto, Kastelnovo, Itālija, 2011. 

Asociētais profesors Romāns Vanags ir darbojies dažādos projektos no kuriem nozīmīgākie ir:  
Meistarklases kora diriģēšanā un kora dziedāšanā: 
- meistarklase Conservatorio di Musica G.Verdi, Milano (Italy) 
- meistarklase in Stellenbosch University (South Africa) 
- meistarklase Zagreb ARS CCORALIS conductor symposium (Chroatia) 
- meistarklase Shaoxing World Choir Games conductor symposium (China) 
- meistarklase Nordic Baltic song festival Reykjavik (Iceland) 
- meistarklase Conservatorio di Musica St. Cecilia Rome (Italy) 
 Emeritētais profesors Juris Kļaviņš ir Baltijas valstu studentu Dziesmu svētku organizatoriskās 
komitejas loceklis. 
 Emeritētais profesors Jānis Lindenbergs ir pabeidzis darbu pie Latviešu kora literatūras V daļas 
„Brāļu Mediņu kora daiļrade” un uzsācis darbu pie kordiriģēšanas mācību grāmatas izstrādes. 
Izveidots lekcijas cikls republikas kordiriģēšanas pedagogu kvalifikācijas kursiem par tēmu 
„Taktsfigūru modifikācijas pakļautība mūzikas metriskām un dzejas teksta īpatnībām un kora dziesmas 
analīzes principi vēlākā apmācību periodā” 

Asociētais profesors Arvīds Platpers  ir Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģents.  Mākslinieciski augstvērtīgi strādā ar vīru kori „Ķekava”, ar 
vīru kori „Absolventi”. 
       Lektors Mārtiņš ir Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku 
virsdiriģents. Lieli mākslinieciskie panākumi darbā ar Rīgas Doma zēnu kori. 

Svarīga ir arī katedras docētāju darbība žūrijās un komisijās, kas nav tieši saistītas ar JVLMA: 
Latvijas mūzikas vidusskolu kordiriģēšanas nodaļu gala pārbaudījumu komisija strādā docente Aira 
Birziņa, profesors Jānis Lindenbergs un asociētais profesors Romāns Vanags. 

Vislielāko ieguldījumu katedras docētāji dod Dziesmu svētku kustībā. Kora nozares padomē 
strādā Aira Birziņa, Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags. Apriņķa koru virsdiriģenta pienākumus 
Latvijā veic Aira Birziņa, Arvīds Platpers, Jānis Zirnis, Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags.  

Radošiem panākumiem bagāta bija orķestra katedras darbība.  
Prof. V.Gailis ir operstudijas Figaro mākslinieciskais vadītājs, kura ieguldījums operstudijas 
darbības mākslinieciskajā attīstībā ir īpaši nozīmīgs. 
asoc.prof. A.Vecumnieka darbība 

asoc. prof. A. Vecumnieka mākslinieciski radošie projekti 
Organizatoriskais darbs - Tālākizglītības kursa Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes 
un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu audzēkņu simfoniskajos orķestros koncepcijas 
izstrāde un kursu vadība. 
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Profesionālās meistarības pilnveide- Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) 
(Berlīne, Vācija), erliner Philarmoniker koncerta apmeklējums (diriģents K. Abado), Staatskapelle 
Berlin koncerta apmeklējums (diriģents A. Nelsons) 
Koncertdarbība: 
Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā (2012. gada 27. marts – 3. aprīlis) 

Programma:  
P. Čaikovskis. Itāļu kapričio 
P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri (soliste Dace Zālīte) 
S. Franks. Simfonija d moll 

Koncerti ar JVLMA SO: 
2011. /2012. gada sezonā ir sagatavojis šādas koncertprogrammas: 

Sezonas atklāšanas koncerts 
F. Listam -200 

JVLMA LZ 27.09.2011. 

 J. Haidns. Simfonija G Dur Hob.I:100 Militārā 
 F. Lists. Pirmais koncerts klavierēm ar orķestri Es Dur (soliste 

S. Šteinkopfa) 
 F. Lists. Simfoniskā poēma Prelīdes C Dur 

JVLMA Gada balvas 2011 
pasniegšanas koncerts 

11.01.12. pl. 18.00 JVLMA LZ 

 K. F. E. Bahs. Koncerts flautai, stīgām un basso continuo d 
moll, Wq 22 / 426 (soliste A. Nikolovska) 

 P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri A 
Dur, op. 33 (V. Fitcenhāgena red.) (soliste D. Zālīte) 

Sezonas noslēguma koncerts 
26.04.2012. pl. 18.00 LU 

Lielā aula 

 R. E. Gliērs. Koncerts mežragam ar orķestri B Dur, Op.91 
(M.Bankevics) 

 F. Lists. Missa coronationalis /Hungarian Coronation Mass/ 
Es Dur, R 487 

Cita koncertdarbība: 
JVLMA SO Sezonas atklāšanas 

koncerts F. Listam -200 
JVLMA LZ 
27.09.2011. 

 J. Haidns. Simfonija G Dur Hob.I:100 Militārā 
 F. Lists. Pirmais koncerts klavierēm ar orķestri Es Dur 

(soliste S. Šteinkopfa) 
 F. Lists. Simfoniskā poēma Prelīdes C Dur 

LNSO Bērnu koncerts 
Miedziņš nāk! 
08.10.2011. 

pl.11.00 & 14.00 
Lielā Ģilde 

 M. Ravels. Zosmāmiņas pasakas. Pavana 
 K. Debisī. Bērnu stūrītis /Children`s Corner/ – 

Šūpuļdziesma Džimbo 
 I. Stravinskis. Ugunsputns. Šūpuļdziesma 
 E. Dārziņš. Solo dziesma Mātes gars (J. Strikaite, M. 

Martinsone) 
 N. Rimskis-Korsakovs. Opera Sadko. Volhovas 

šūpuļdziesma (J. Strikaite, M. Martinsone) 
 E. Grīgs. Solveigas dziesma 
 Dž. Gēršvins. Opera Porgijs un Besa. Klāras 

šūpuļdziesma 
 M. Ravels. Pavana mirušai infantai 
 K. Debisī. Fauna diendusa 
 J. Karlsons. Lauku svīta. Saulei rietot 
 K. Debisī. Mēness gaismā 
 V. A. Mocarts. Serenāde G Dur KV 525 Mazā nakts 

mūzika I d. 
Sinfonia 
Concertante 

Spānijas pasāžas vijolei 
un ģitārai 

09.10.2011. Lielās Ģildes 
Minsteres zālē 

 A. Tumševica (1971). Passage La Coruña de (La 
Coruña pasāža) – pasaules pirmatskaņojums (2011) 
/Massimo Felici & T.Zīberte-Ijaba) 

 E. Vila-Lobušs (1887-1959). Koncerts ģitārai un 
mazam orķestrim (1951) /Massimo Felici/ 
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LNSO Latviešu jubilāru koncerts 
28.10.2011. 

pl. 19.00 Lielā Ģilde 

 Agris Engelmanis (1936-2011). Simfonija (1980) 
 Artūrs Grīnups (1931-1989). Devītā simfonija (1988) 
 Pauls Dambis (1936). Simfonija (otrās redakcijas pirmatskaņojums) 

(1972 / 2011) 
 Romualds Jermaks (1931). Concertino Do – Mi – Sol klavierēm un 

kamerorķestrim (1974) Soliste Agnese Egliņa 
 Romualds Kalsons (1936). Gadskārtu ieražas dziesmas 

simfoniskajam orķestrim (Kr. Barona 150 gadu jubilejai) (1984-85) 
Sinfonia Concertante Eksporta un inovācijas balva – 2011 

(LIAA) 
15.12.2011. RLB 

 Im. Kalniņš. Jau ziediem rotātas pļavas 
 Zemeslodes (Instrumenti & K. Lācis) 

LNSO Bērnu koncerts 
Ziemas balets 

07.01.2012. pl. 11.00 & 14.00 Lielā 
Ģilde 

 I. Stravinskis. Svīta Pulčinella (1949) 
 N. Sideļņikovs. Krievu pasakas 

JVLMA SO JVLMA Gada balvas 2011 
pasniegšanas koncerts 

11.01.12. pl. 18.00 JVLMA LZ 

 K. F. E. Bahs /Carl Philipp Emanuel Bach/ (1714-1788). Koncerts 
flautai, stīgām un basso continuo d moll, Wq 22 / 426 (soliste A. 
Nikolovska) 

 P. Čaikovskis /Чайковский/. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar 
orķestri A Dur, op. 33 (V. Fitcenhāgena red.) (soliste D. Zālīte) 

Liepājas SO Romantiskā mūzikas koncerti 
bērniem 

2012. gada 24.-27.janvāris 

 Dž. Rosīni Uvertīra operai Seviļas bārddzinis 
 K. M. fon Opera Burvju strēlnieks – uvertīra 
 K. Dopplers. Rigoletto fantāzija divām flautām ar orķestri (A. 

Barlote & R. Lapa) 
 E. Grīgs. Norvēģu deja A Dur 
 A. Altmanis. Adagio basklarnetei ar orķestri 
 Ž. Bizē. Opera Karmena – fragmenti (Ievads III c., Toreadora 

maršs) 
LNSO Bērnu koncerts 

Ziemas balets 
02.02.2012. pl. 14.00 Ventspils 

 I. Stravinskis. Svīta Pulčinella (1949) 
 N. Sideļņikovs. Krievu pasakas 

Sinfonia Concertante Meistari un mācekļi – XII 
Cembalissimo! 

(klavesīnistes Ainas Kalnciemas 
benefice) 

10.04.2011. Lielās Ģildes Minsteres 
zālē 

 Johans Sebastiāns Bahs Johann Sebastian Bach/ (1685-1750). 
Piektais Brandenburgas koncerts d moll, BWV 1050 (Solisti Aina 
Kalnciema (klavesīns), Darja Smirnova (vijole), Anete Toča 
(flauta)) 

 Anitra Tumševica (*1971). Ezera sonāte /Lake sonanta/ klavesīnam 
un stīgu orķestrim (pirmatskaņojums). Solists Rihards Pļešanovs 

 Henrihs Gureckis Henryk Mikolai Gorecki/ (1933-2010). Koncerts 
klavesīnam un stīgu orķestrim, op. 40. Soliste Sintija Šteinkopfa 

 Evija Vecumniece (*1987). Koncerts klavesīnam un stīgu orķestrim 
(pirmatskaņojums) Soliste Aina Kalnciema 

LNSO Bērnu koncerts 
Spalvas pa gaisu 

03.03.2012. pl. 11.00 & 14.00 Lielā 
Ģilde 

 P. Čaikovskis. Balets Gulbju ezers. Mazo gulbīšu deja 
 J. Haidns. Simfonija Vista I daļa 
 M. Musorgskis. Izstādes gleznas. Neizšķīlušos cālēnu balets 
 P. Čaikovskis. Cīruļa dziesma 
 Ž. Sibeliuss. Tuonelas gulbis 
 J. Karlsons. Lauku svīta – Zosu gavote 
 J. Karlsons. Lauku svīta – Gaiļu maršs 
 O. Respīgi. Svīta Putni 

LNSO Kamemūzika dienu koncerts 
22.03.2012. pl. 19.00 Lielā Ģilde 

 I. Stravinskis. Zaldāta stāsts 

Tbilisī MA SO 03.04.2012. pl. 19.00 Tbilisi 
Mūzikas akadēmijas LZ 

 P. Čaikovskis. Itāļu kapričio 
 P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri (soliste 

D. Zālīte) 
 S. Franks. Simfonija d moll 

LNSO Bērnu koncerts 
Kā lai es pasaku pasaku? 

14.04.2012. pl. 11.00 & 14.00 Lielā 
Ģilde 

 Laura Gustovska. Sarkangalvīte un... 
 Juta Bērziņa. Zelta dālderi 
 Oskars Herliņš. Nezinītis uz mēness 
 Santa Zaķe. Sniegbaltīte 
 Juris Karlsons. Tvaika mašīna no baleta Karlsons lido atkal 
 Evija Vecumniece. Sniega karaliene 
 Jānis Ķirsis. Zaķis un ezis 

EDMV SO Pavasara koncerts 
18.04.2012. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

 Dž. Rosīni Uvertīra operai Seviļas bārddzinis 
 F. Mendelszons-Bartoldi. Koncerts vijolei ar orķestri e moll 

(A.Vižene un S. Strapcāne) 
 L. van Bēthovens. Pirmā simfonija C dur, op.21  
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JVLMA SO Sezonas noslēguma 
koncerts 

26.04.2012. pl. 18.00 LU 
Lielā aula 

 R. E. Gliērs /Рейнгольд Эрнест Глиэр/ (1875-1956). Koncerts 
mežragam ar orķestri B Dur, Op.91 (M.Bankevics) 

 F. Lists. /Liszt Ferenc/ (1811-1886). Missa coronationalis 
/Hungarian Coronation Mass/ Es Dur, R 487 

LNSO Kamemūzika dienu 
koncerts 

28.04.2012. pl. 18.00 
Sigulda, Baltais flīģelis 

 I. Stravinskis. Zaldāta stāsts 

Sinfonia 
Concertante 

Orķestra 10. dzimšanas 
dienas koncerts 

27.05.2012. pl. 13.00 
Lielās Ģildes Minsteres 

zāle 

 G. F. Hendelis /Georg Friedrich Händel/ (1675-1759) 
Concerto grosso a moll, Op.6 Nr.4 

 A. Dvoržāks /Antonín Leopold Dvořák/ (1841-1904) 
Serenāde stīgām E Dur, Op.22 

 Dž. Gēršvins /George Gershwin/ (1898-1937) 
Šūpuļdziesma 

 A. Vecumnieks (*1964) 
Muzikālā parafrāze diviem pianistiem ar orķestri Daudz happy! 
(Solisti Antra un Normunds Vīksnes) 

Diriģenta darbība ierakstu veidošanā 
LNSO 07.01.2012. Bērnu koncerts Ziemas balets 

 I. Stravinskis. Balets Pulčinella 

 N. Sideļņikovs. Balets Krievu pasakas 

DVD 

LNSO 14.04.2012. Bērnu koncerts Kā lai es pasaku pasaku? 
 Laura Gustovska. Sarkangalvīte un... 

 Juta Bērziņa. Zelta dālderi 

 Oskars Herliņš. Nezinītis uz mēness 

 Santa Zaķe. Sniegbaltīte 

 Juris Karlsons. Tvaika mašīna no baleta Karlsons lido 
atkal 

 Evija Vecumniece. Sniega karaliene 

 Jānis Ķirsis. Zaķis un ezis 

CD 

 
asoc.prof. Jāņa Puriņa radošā darbība 

Pāskata periodā docētājs piedalījies vairākos projektos 
- III Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju foruma organizēšana. Forumā 
2011.gada oktobrī piedalījās vairāk nekā 120 orķestru diriģenti, ansambļu vadītāji no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Vācijas, ASV, Krievijas. Foruma dalībniekiem 
prezentēta latviešu komponistu oriģinālskaņdarbu pūtēju orķestrim (t.sk.vairāki pirmatskaņojumi) 
programma,  JVLMA pūtēju orķestra (viesdiriģents Frieds Dobbelsteins, Enschede, Nīderlande) 
koncerts; 
- 2011. gada septembrī notika meistarklases un kamermūzikas koncerts (ERASMUS ietvaros) 
Udīnes (Itālija) mūzikas augstskolā; 
- ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri (mākslinieciskais vadītājs kopš tā dibināšanas 2008.g.) 
2012.gada pavasarī Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Baltic Open augstākajā grupā ieguva II 
vietu; 
- 2012.gada maijā piedalījās Starptautiskā jauniešu mūzikas festivāla Ventspilī pūtēju orķestru 
žurijas komisijas darbā; 
- 2012. gada augustā (ERASMUS prakses ietvaros) piedalījās Starptautiskās pūtēju orķestru 
nometnes darbā Slovēnijā;  
- 2011. gada augustā sagatavoja koncertprogrammu garīgās mūzikas festivālam ar Palangas 
profesionālo  putēju orķestri; 
- 2012. gada februārī sagatavoja koncertprogrammu un diriģēja divus koncertus Kauņā un Viļņā 
ar Lietuvas Valsts profesionālo pūtēju orķestri TRIMITAS; 
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doc.Mārtiņa Ozoliņa mākslinieciski radošā darbība 
Koncertdarbība 

LNSO Sezonas  
atklāšanas koncerts 
 

Programmā: 
J.Ivanovs"Svinīgā prelūdija", 
N.Rimska-Korsakovs "Šeherazade" 
P.Čaikovskis Vijoļkoncerts solists Sergeja Krilovs 

Viļņas kongresu 
namā 

Festivāla Gaida atklāšanas 
koncerts ar Lietuvas Valsts 
simfonisko orķestri  
 

Programmā: 
Ramūnas Motiekaitis. Insects' Steps  
Vytautas V. Jurgutis. Ci  
Iannis Xenakis. Krinoidi 
Antanas Kučinskas. For Rest  
Nomeda Valančiūtė. Islands I 
David Lang. Grind to a Halt 

St.Pēterburgas 
Konservatorijas 
Lielajā zālē 

Koncerts ar PPO Rīga un pianistu 
V.Šimkuss 

Programmā: 
A.Dzenītis Drone 
Dž.Geršvins Rapsodija blūza stilā 

St.Pēterburgas 
konservatorijā 
 

J.Vītola piemiņas plāksnes 
atklāšanas koncerts 

Programmā: 
J.Vītols Dārgakmeņi 
A.Jurjāns Barkarolla 
E.DārziņšMelanholiskais valsis 

Pēterbaznīcā  
Rīgā 

Adventes koncerts soliste 
K.Gailīte, koris Sonore 

 

Lielajā ģildē  ar LNSO K.Dombrovska Starptautiskā konkursa Noslēguma koncerts  
Ķīpsalas izstāžu 
zālē BT1 

Vecgada Galā koncerti PPO 
Rīga,grupa Framest,Kori 
Sonore,Austrums 
Solisti - I.Pētersons, 
A.Putniņa, M.K.Kalniņš 

 

Lielajā ģildē Latviešu simfoniskās mūzikas 
koncerts  

Programmā: 
LNSO- K.Pētersons Ligeija, solists G.Kuzma 
PPO Rīga -A.Dzenīyis Drone 

JVLMA Koncerts  ar JVLMA studentu 
simfonisko orķestri 
 

Programmā: 
J.Brāmss Traģiskā uvertīra 
K.M.Vēbera Koncerts fagotam 
L.Bēthovens 6.Simfonija 

Rīgā PPO Rīga Windstream festivāla koncerti   
Mazajā ģildē Koncerts  

 
Programmā: 
J.Vītols,R.Štrauss,V.A.Mocarts,I.Stravinskis 

SV.Jāņa baznīcā, 
Rīgā  
 

VAK Latvija, Kamerkoris Ave 
sol 
solisti:S.Vaice,I.Pētersons 

I.Breģe Rekviēms  
 

Kuldīgas Kultūras 
centrā LSO 

 K.Davidova Starptautiskais čellistu konkursa noslēguma 
koncerts  
 

 PPO Rīga sezonas noslēguma 
koncerts, 
ar grupa Melo M. 
solists Ē.Kiršfelds 

 

 Koncerts ar LSO Rīgas festivāla 
ietvaros 
 

Programmā: 
A.Dvoržāks 9 simfonija 
L.Bernstains uvertīra Kandids 
Dž.Geršvins Rapsodija blūza stilā, solists H.Bašs 

 Rīgas Operfestivāls 
 

P.Čaikovska opera Jevgēnijs Oņegins 

Rīgas Domā Koncerts  
PPO Rīga, 
solists A.Poļakovs 

 

LNO iestudētas izrādes(jauniestudējumi) 
A.Maskats, P.Vasks 4 pasaules.4 stihijas 
Rodžers Mūzikas skaņas 
Izrādes LNO  
P.Čaikovskis Jevgeņijs Oņegins 
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F.Mendelszons Sapnis vasaras naktī 
Dž.Pučīni Madama Butterflay 
D.Šostakovičs Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta 
J.Lūsēns Spēlēsim operu 
Audio ieraksti 
PPO Rīga CD Rīga.Eglīte Ziemassvētki ierakstīšana un izdošana 
Pieredzes apmaiņa - 2011.gada novembrī pieredzes apmaiņa operu iestudēšanā Palermo Valsts 
Mūzikas Konservatorijā (ERASMUS ietvaros) 
Katedras sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām,  
meistarklases:  Enshedes mūzikas augstskolas prof. Frieda Dobbelsteina meistarklases,  
Džeimsa Seikera (James Saker,ASV) un Džeimsa Soijera (James Sawyer, ASV) meistarklases, 
Brigham Young universitātes (ASV) pūtēju orķestra diriģēšanas profesora Don Peterson  
meistarklases,  Udīnes (Itālija) mūzikas augstskolas profesora Massimo Grespan meistarklases. 

ASV valdības Fullbright progammas ievaros no 2012. gada janvāra līdz jūnijam tika organizēts 
Alexander Koops (ASV) darbs JVLMA.  

Būtika nozīme nākošā diriģenta nepieciešamo prasmju apguvei ir koncertmeistaru 
katedras darbam, kuras docētāju uzdevums atskaņot studenta apgūstamo repertuāru gan 
kontakstundu laikā, gan pārbaudījumos, gan koncertpraksē, kā arī  organizētajās meistarklasē.  
Kvalitatīva programmas atskaņošana ir viens no aspektiem, kas sekmē kvalitatīvas studijas. 

Kora diriģēšanas katedrā strādā koncertmeistari M.Zilberts, L.Kalnciema, D.Kļava, I.Rubiķe, 
E.Belicka, Ieva Dzērve, J.Bugajenko, V.Rinkule, I.Nakase, Dz.Vīcupe, A.Arne, Ilze Dzērve, kuri 
nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos, diplomeksāmenos un citos projektos. 
Konkursos:  Starptautiskais kordiriģēšanas konkurss Budapeštā (Ungārija) un Starptautiskais  
kordiriģēšanas konkurss Towards Polyphony Vroclavā (Polija)  - koncertmeistari J.Bugajenko, 
I.Nakase. 
Koncertos: 
Vispārējās izglītības skolotāju mācību kora koncerti Sv.Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā 
(koncertmeistare I.Arne), Kordiriģēšanas mācību kora koncerti (koncertmeistari Dz.Vīcupe, 
L.A.Kalnciema), A.Saukas dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā (koncertmeistare 
I.Nakase), A.Pētersona dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā  
(koncertmeistari A.I.Puriņa, L.A.Kalnciema), K.Gailītes dziedāšanas klases vakars (koncertmeistare 
S.Jākobsone). 
Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari Jeļena Bugajenko un 
Dzintra Vīcupe. 
Orķestra diriģēšanas katedrā (simfoniskā orķestra diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana) strādā 
koncertmeistari Inguna Puriņa, Santa Jākobsone, Mārtiņš Zilberts, Dace Kļava, Ieva Dzērve, Zoja 
Sļivkina, kuri nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos un citos projektos. 
Meistarklasēs: 
James Saker – University of Nebraska Omaha, ASV; Fried Dobbelstein – Enschede, Nīderlande; 
Massimo Grespan – Udine, Itālija, Donald Peterson - Brigham Young University, ASV; Ž.Noģs 
meistarklases simfoniskā orķestra diriģēšanā,   Simeno Fermani Verdi un Pučīni operās. 

Visiem diriģēšanas studiju programmas studentiem studiju plānos ir paredzēta studiju kursa 
Klavierspēle apguve. Diriģenta pienākumu veikšanas procesā klavierspēles prasmēm ir 
nenovērtējama nozīme. Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas diriģentam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un žanru kora partitūras, orķestra 
partitūru klavierizvilkumus, analizētu skaņdarbos lietotās kompozīcijas tehnikas, u.c.  

Klavierspēles studiju kursa  īstenošanu nodrošina Vispārējā klavieru katedra. 
Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās 

mākslinieciskajā un organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā darbībadarbība 

Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāra 
piedalās koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā 
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koncertā JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi koncertatskaņojuma 
līmenī, sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 
(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki 
piedalījās Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles 
piemiņas koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un jauno 
pianistu konkursā Rīgā. Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un 
Senāta sastāvā, pilda Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 
Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 

         Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 
Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga 

mākslinieciska un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba 
apguvi. Vairāku apakšprogrammu studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti 
daudzveidīgajos mākslinieciskajos projektos.  

Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un 
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem diriģentiem. 
 2011./2012. akadēmiskajā gadā  Koncertdaļa koordinējusi, organizējusi un piedalījusies 
183 publisko sarīkojumu norisē. No tiem:  

Orķestra koncerti 8 
Kora mūzikas koncerti 1 
Koncerteksāmeni 16 
Konkursi 2 
Jauno kompozīciju koncerti, kuru 
programmas diriģēja topošie 
diriģenti  

2 

Operas 2 
Koncerti ārpus JVLMA 3 
Prezentācijas 4 
Atklātās lekcijas, semināri, 
tikšanās 

10 

Konferences 2 
Meistarklases 51 
Piemiņas koncerti 3 

  
Ar Koncertdaļas starpniecību visa akadēmiskā gada laikā mūsu studentiem un mācībspēkiem 

tika piedāvātas biļetes vai ielūgumi uz Latvijas koncerti, Hermaņa Brauna fonda, Art forte, Rīgas 
Ritmi u.c. rīkotajiem koncertiem. 

Notika daudzveidīgas starptautiskas meistarklases un koncerti, kurus atbalstīja Izglītība un 
Kultūra ERASMUS Mūžizglītības programma, VKKF, ARTEZ, Viļņas Mūzikas un teātra akadēmija, 
Māstrihtas Mūzikas akadēmija, Codarts, KMH, YAMAHA, Šveices vēstniecība, Nīderlandes 
vēstniecība. 
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JVLMA VISNOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI:  
- 03.09.2011. JVLMA    Barona ielas svētki. JVLMA mācībspēku un studentu koncerti;  
- 27.09.2011. Lielajā zālē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra sezonas 
atklāšanas koncerts. Diriģents Andris Vecumnieks, Soliste Sintija Šteinkopfa /klavieres/; 
- 14.10 un 15.10.2010. JVLMA III Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju 
forums. Koncerti, izstādes, meistarklases; 
- senās mūzikas ansamblis Doulce Mémoire /Francija/, mākslinieciskais vadītājs Denis Raisin Dadre 
/Denī Rezēns Dadrs/ JVLMA jauktais koris, mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns. 
- 17.02.2012. Lielajā zālē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra koncerts 
Mūžam dzīvā klasika. Solists Raimonds Almanis /fagots/, diriģents Mārtiņš Ozoliņš; 
- 31.03.2012. plkst. 16.00 Lielajā zālē JVLMA simfoniskā orķestra koncerts Ziemeļu skaņkārtā 
Diriģents Rolfs Gupta /Rolf Gupta, Norvēģija/, Solisti Bjerns Nīmans /Björn Nyman, klarnete, 
Norvēģija/ un Līva Plociņa /vijole/; 
- 26.04.2012. Latvijas Universitātes Lielajā aulā JVLMA simfoniskā orķestra sezonas noslēguma 
koncerts 

JVLMA studiju programmu satura apguvē nozīmīga vieta ir ierādīta kora diriģēšanas 
studējošo zinātniskās pētniecības darbam. Sadarbībā ar kora diriģēšanas katedras docētājiem 
zinātniskās pētniecības darbu organizē un koordinē Zinātniskās pētniecības centrs.  

Zinātniskās pētniecības centrs organizēja  konferenci "Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes 
pieredze un tagadnes aktualitātes" 13.04.2012. 

 
2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par studiju 
programmu īstenošanu. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no 
savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas 
darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan 
docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem 
lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu un 
apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un 
pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa 
eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. 
Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 
programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 
kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma 
kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot studentu 
sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais 
darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. 
Tiek izmantotas arī dinamiskākās vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek 
pielietotas prakses koncertos, dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos 
(pārrunas, atlases uz meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar studiju 
kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 
koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 
situācija nav viennozīmīga. 

Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, atbildīgi un 
radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos projektos, sekmē 
mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa organizēšanas 
uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr laicīgi un sekmīgi 
kārto pārbaudījumus.  
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Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu neatkarīgie 
eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo 
institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju kursos 
katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.: visu 
bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, studiju kursi 
Svešvaloda, u.c.  
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 
2.2.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 
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Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju 
vietu 

Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.2.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un 
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā 
aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru kabineta noteikumu 
Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada 
oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 
Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Diriģēšana. Ekspertu vērtējums par 
programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Diriģēšana 
saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām.  

 
 Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 
obligātais saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 
20 kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Diriģēšana satura 
un apjoma parametri: 
 
 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 
 
 
A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 

 A daļa 
Kopā: 36 KP 
Kora diriģēšana 
Kora literatūra un stilistika – 10 KP 
Senā baznīcas mūzika – 2 KP 
Skatuves runa – 1 KP 
Latīņu valodas pamati – 1 KP 
Mūzikas vēsture – 12 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 
Vokālā darba metodika – 2 KP 
Kora  darba metodika – 3 KP 
Mūzikas forma – 2 KP 
Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana 
Mūzikas vēsture - 20 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 
Orķestra stilu vēsture – 3 KP 
Mūzikas forma – 8 KP 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti   

9.5. prakse, kuras apjoms ir 
vismaz 26 
kredītpunkti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 
 
 
 
 
 

Kora diriģēšana kopā: 60 KP 
Solfedžo – 7 KP 
Harmonija – 3 KP 
Polifonija – 3 KP 
Kora diriģēšana – 14 KP 
Partitūras spēle – 2 KP 
Dziedāšana – 7 KP 
Klavierspēle – 7 KP 
Psiholoģija – 6 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Diriģēšanas mācīšanas metodika – 2  KP 
Pedagoģiskā prakse – 2 KP 
Simfoniskā orķestra/Pūtēju orķestra diriģēšana kopā: 60 KP 
Instrumentu mācība – 2 KP 
Harmonija - 6 KP 
Polifonija - 8 KP 
Klavierspēle – 7 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 2 KP 
Diriģēšana - 14 KP 
Solfedžo -  3 KP 
Psiholoģija – 6 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Diriģēšanas mācīšanas metodika – 2  KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 
prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā 
studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 
Prakse: 26 KP  
Ņemot vērā profesionālā diriģenta pienākumu veikšanas atšķirīgās kompetences – 
kora /simfoniskā orķestra /pūtēju orķestra – diriģents, studiju kursu nosaukumi 
katrā studiju apakšprogrammā ir dažādi, bet studiju kursu saturs nodrošina 
nepieciešamās prasmes:  
Kora diriģēšana: 
Koris un kora darba prakse – 26 KP 
Simfoniskā orķestra diriģēšana – 26 KP 
Operas režija un aktiermeistarība – 3 KP 
Partitūru spēle – 7 KP 
Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 
Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 
Instrumentācija – 6 KP 
Darbs ar orķestri – 6 KP 
Darbs ar vokālistiem – 1 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Pūtēju orķestra diriģēšana – 26 KP 
Kameransamblis – 4 KP 
Partitūras spēle – 7 KP 
Instrumentācija – 5 KP 
Darbs ar orķestri – 7 KP 
Darbs ar kori  – 1 KP 
Stīgu instrumentu tehnika – 1 KP 
Pūšaminstrumentu tehnika – 1 KP 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Kora diriģēšana: 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 3 KP 
Koncerteksāmens kora diriģēšanā – 5 KP 
Darbs ar kori – 2 KP 
Bakalaura  diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 2 KP 
Simfoniskā orķestra diriģēšana:  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Koncerteksāmens orķestra diriģēšanā – 2 KP 
Operas iestudēšana – 5 KP 
Darbs ar orķestri – 3 KP 
Pūtēju orķestra diriģēšana:  
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Koncerteksāmens orķestra diriģēšanā – 4 KP 
Darbs ar orķestri – 6 KP 
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10. Studiju kursu izvēli 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
 
11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 
apjoma īsteno praktiski. 
15. Pēc bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā). 

 
Atbilstoši profesijas standarta Diriģents projektam 
 
 
 
 
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 89,5 KP 
apjomā, t.i. vid. 55 procenti. 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 
profesionālais bakalaura grāds mūzikā un diriģenta (kora vai 
simfoniskā orķestra vai pūtēju orķestra diriģenta) 5.līmeņa 
profesionālā kvalifikācija. 
 

 
2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, vērtēšanas apraksts 

ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: 
www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas 
uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas un 
Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu izglītošanas 
jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un diplomi ir 
starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 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. 
Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās specializācijas 
kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi. 

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 Instrumentālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  diriģentu 
sagatavotības līmenis daudzejādā ziņā ir pārāks par Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 
standartiem. Profesionālajiem diriģentiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par diriģēšanas mācību 
priekšmetu pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās izvēles daļā 
studenti apgūst pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

 
2.2.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā - 26 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 26 studenti;  
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 6 studenti;  
- absolventu skaits kopā – 9 studenti. 
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2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 9 – diriģēšanas 
specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 
- nodarbību laiks ne vienmēr  tika izmantots lietderīgi.  

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju kursa 
saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 
docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 
ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  
nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika izvērtētas 
katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā plāno ieviest nākamajā 
studiju gadā.  

 
2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 
kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 107 absolventiem, aptaujā piedalījās 8 absolventi. 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un 
pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir 
pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju 
kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 
    Iebildumi ir par nepilnībām dažu studiju kursu docēšanas metodēs un satura aktualitāti. 
Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izglītības noderīgums dzīvē. 

Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu profesionālo 
darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).  

Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un 
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  



223 
 

 
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 

augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 
absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 
varam secināt, ka mūsu diriģenti - absolventi visi strādā savā profesijā – ir koru un profesionālo 
orķestru diriģenti, strādā mūzikas skolās un vidusskolās par diriģēšanas mācību priekšmetu 
pedagogiem. Arī darba devēju atsauksmes kopumā ir pozitīvas.  
 
2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –  
Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu 
klāsts, kora diriģēšanas katedrā tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē sevi spilgti 
apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. 
Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums. 

 
 

Rektors                                                                                                    profesors A.Sīmanis 
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2.3.  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas 
„Vokālā mūzika“ 

kods 42212 
 
apakšprogrammu  
Akadēmiskā dziedāšana 
Senā mūzika    
Džeza vokāls                               
 

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Vokālās  katedras vadītāja  lektore Z.Krīgere 
Džeza katedras vadītājs doc. I.Veitners 
Senās mūzikas katedras vadītājs asoc.prof. M.Kupčs 
Koncertmeistaru katedras vadītāja asoc. prof. D.Kļava 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, 
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā 
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo vokālistu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, vokālista profesijas 
standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt vokālistu 
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 mūzikas kultūras mantojumu. 
Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt vokālista augstāko profesionālo kvalifikāciju, 
profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības vokālā 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. 
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2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
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 vokālista profesijas standartā 
iestrādātajām prasībām. Students ir ieguvis zināšanas par vokālās mākslas attīstības vēsturiskajiem 
aspektiem, par mūzikas stiliem, zināšanas mūzikas formas mācībā, vokālās mākslas mācībā,  mūzikas 
notācijā (dažādu laikmetu un stilu  skaņdarbu partitūru pieraksti), vokālo skaņdarbu iestudēšanas 
tehnoloģijās, ieguvis izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 
līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, 
mūzikas attīstības likumsakarībām, zinātniskās pētniecības metodēm, par dažādas sarežģītības pakāpes 
vokālo skaņdarbu iestudēšanas metodēm, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un mākslinieciskā 
līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par mākslinieciskās individualitātes izpausmes iespējām skaņdarbu 
interpretācijās, par mākslinieciskā repertuāra atlases un koncertprogrammas veidošanas principiem, par 
vokālista profesionālo ētiku.  
B daļas - profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursu apguves rezultātā students ir ieguvis 
zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas 
profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas mācību 
priekšmetu vokālā 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 mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  
atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  
noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt dziedāšanas mācību 
priekšmetu saturu un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un vokālista 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 
vēsturē un teorijā, profesionālās vokālās mākslas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas 
nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa 
zināšanu – vokālās mākslas attīstības vēsturē, vokālo skaņdarbu interpretācijas mākslā un dziedāšanas 
(akadēmiskās, senās un dzēza) mācīšanas metodikā - atbilst vokālista profesijas augstāko sasniegumu 
līmenim. Vokālists spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas 
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem 
terminiem, balss īpašību  un mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, vokālo 
skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 
teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (dziedāšana - akadēmiskā/senās mūzikas/džeza mūzikas, 
muzicējot kolektīvā – ansamblis, operdziedāšana, baroka operas projekts) ir ieguvis prasmes, kas ir 
nepieciešamas vokālista pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
profesijas standartā Vokālists prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Vokālists ieguvis prasmes: 
- analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, noteikt to piemērotību 
konkrētās balss specifikai,  
- noteikt dziedātāja balss tipu, 
- kopt un attīstīt savu un citu dziedātāju balss aparātu (elpošana, reģistri, rezonātori, diapazons, 
artikulācija, skaņveide),  
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- apgūt vokālo repertuāru patstāvīgi, diriģenta, režisora vai horeogrāfa vadībā, mākslinieciska tēla 
radīšanai piemērot atbilstošu aktiermeistarības, skatuves kustību, grima un vokālo tehniku, 
- dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā, dziedāt pēc 
notīm un no galvas vokālos skaņdarbus, tos transponēt,  
- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 
koncertprogrammu,  
- novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  
- veikt darbu individuāli un grupā, 
- pilnveidot savu profesionālo meistarību. 

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 publiski atskaņot vienkāršus un vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, panākt skaņdarba 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 mūzikas profesionālo terminoloģiju latviešu valodā, itāļu un vācu valodās, 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. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 
- atbildīgi un patstāvīgi veikt vokālista un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus, 
- pielietot zināšanas un izpratni vokālās mākslas jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan 
jaunākajām nozares atziņām,  
- izskaidrot balss aparāta uzbūvi, skaņveides darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības principus,  
- pielietot vokālās pedagoģijas atziņas balss tehnisko un māksliniecisko  prasmju pilnveides procesos,  
- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, 
- attīstīt savu un citu dziedātāju vokālo tehniku,  
- publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, cita instrumenta vai orķestra pavadījumā,  
- mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu kustību, grima, tērpa un vokālo tehniku, sasniegt 
mākslinieciskā izpildījuma rezultātu,  
- patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora vadībā iestudēt dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli 
instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus,  
- atlasīt vokālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko 
koncertprogrammu,  
- organizēt un plānot savu un citu mūziķu darbu,  
- radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru,  
- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un 
vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  
- plānot, organizēt un vadīt vokālo priekšmetu mācību stundas,  
- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 
- iemācīt izglītojamajam vokālo skaņdarbu satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās paņēmienus, 
salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, 
- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  
- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vokālās mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
zinātnes nozarē, vokālista profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.  

Absolvents spēj patstāvīgi virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt 
zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu individuāli, 
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komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai 
neskaidros apstākļos. Vokālists 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 Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Vokālās mākslas attīstības  
vēsture, Vokālo priekšmeta mācīšanas metodika, Ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā 
students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas, 
pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju internetā, mūzikas 
materiālu prezentēšanā, sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, 
atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas 
viedokļa analizēt dažādas (kolektīvās muzicēšanas sastāvos, pedagoģiskajā kolektīvā) 
profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 
iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 

Absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas vokālista profesijā, parādīt, 
ka izprot vokālista un vokālā pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vokālistu profesionālās darbības 
ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā.  
 
2.3.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

 
apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana studiju plāns 

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

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu skaits 

 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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 – 49,5 KP 
Angļu, vācu, 
franču valodas 
fonētika 

4,5 G 90 30     15i/3 15i/ 
1,5 

  

Vokālās 
mākslas 
vēsture 

3 G 50 30  30E/3       

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Mūzikas teorija 
un analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

18 P/G 240 240   30iv/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
3 

60iv/6 30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Itāļu valoda 12 G 185 135 15i/1,5 30iv/1,5 15i/3 30iv/ 
1,5 

15i/3 30iv/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

Praktiskā daļa – 70,5 KP 
Akadēmiskā 
dziedāšana 

25,5 I 344 336 48E 
/7,5 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

48E 
/3 

 

Skatuves runa 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5       
Aktier-
meistarība 

9 G/I 60 150/30 25/5i/1,
5 

25/5 
i/1,5 

25/5 
i/1,5 

25/5 
i/1,5 

25/5 
i/1,5 

25/5 
iv/1,5 

  

Ritmika  1,5 G 10 30 30i/1,5        
Skatuves 
kustība un 
 deja 

6 G 40 120 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

    

Grims 3 G 20 60     30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

  

Klavierspēle 9 I 135 105 30i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

  

Solfedžo 13,5 G 180 180  30i/3 30 i/3 30i/1,5 30i/1,5 30i/3 30iv/1,5   

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   

Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 
 

1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Vokālā darba 
metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Ētika  
(t.sk. 
uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP  
Svešvalodu  
fonētika 
(var izvēlēties 
dažādas 
valodas) 

3 G 65 15       15i/3  

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Dziedāšana 
ērģeļu 
pavadījumā 

1,5 G 30 10        10i/1,5 

Skatuves runa 1,5 G 30 10   10i/1,5      
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Funkcionālā 
anatomija 
(ārstnieciskā 
vingrošana) 

3 G 65 15       15i/3  

Latīņu valodas 
pamati 

1,5 G 30 10 10i/ 
1,5 

       

Prakse – 39 KP 
Oper-
dziedāšana 

25,5 G/I 280 400 
 

  60/10i/
4,5 

60/10i/3 60/10i/
3 

60/ 
10i/ 
1,5 

60/10 
i/9 

40/10 
i/4,5 

Vokālais 
ansamblis 

7,5 G 137 63   15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

18 
E/3 

  

Kamer-
dziedāšana 

6 I 115 45     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3  

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

3 G 65 15        15D
E 
/3 

Koncert-
eksāmens 
akadēmiskajā 
dziedāšanā 

6 I 115 45         45 
DE 
/6 

Oper-
dziedāšana 
 

9 
 
 

G 
 
 

240 
 
 

20  
 

       20 
DE/9 

 

 
apakšprogrammas Senā mūzika  studiju plāns  

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

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 48 KP 
Vēsturiskās 
dziedāšanas māksla 

7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       
Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Mūzikas teorija un 
analīze 

4,5 G 60 60 30iv/ 
1,5 

30iv/3       

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 
estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 360 240   30iv/ 
1,5 

30iv/3 60iv/ 
4,5 

60iv/ 
7,5 

30iv/ 
3 

30iv/
3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/3     

Praktiskā daļa –  72 KP 
Senās mūzikas 
dziedāšana  

31,5 I 627 213 48i/12 38E/3 23E/3 23E/3 23E/3 23E/3 35E/ 
4,5 

 
Itāļu valodas pamati 3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5    
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Franču valodas 
pamati 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5  

	
Klavesīna spēle 3 I 50 30     15i/1,5 15i/1,5  

	
Brīvā ornamentiskā  
improvizācija 

4,5 I 90 30  15i/3 15i/1,5      

	
Baroka operas 
projekts 

3 G 50 30     
 

   30 
i/3 

	
Vēsturiskā teātra un  
runas māksla 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5      

	
Galma žesti un dejas 9 G 150 90    30i/3 30i/ 

1,5 
15i/3 15i/1,5  

	
Senās mūzikas 
ansamblis 

12 G 150 170 30i/ 
1,5 

30i/1,5 20i/1,5 20i/ 
1,5 

20i/1,5 20i/1,5 30E/
3 

 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i 
/3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības senās mūzikas dziedāšanas  pedagoga studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i/ 

1,5 
   

Senās mūzikas 
dziedāšanas 
mācīšanas metodika 
metodika 

3 G 50 30      30DE
/ 3 

  

Ētika  (t.sk. 
uzņēmuma vadības 
stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i/ 

1,5 
20 

DE/3 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 65 15      
 

  15i/3 

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Skatuves uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/ 
1,5 

  

Latīņu valodas 
pamati 

3 G 65 15      
 

  15i/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

-
bu

 v
ei

ds
 Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Kompozīcija 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Senās 
atskaņotājmākslas 
vēsture 

6 G 115 45     15/3 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Sakrālās mūzikas 
dziedāšana 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Prakse – 39 KP 
Senās mūzikas 
dziedāšana 

24 I 570 70  10i/ 
4,5 

10i/3 10i/ 
1,5 

10i/ 
4,5 

10i/ 
1,5 

10i/6 10i/
3 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 150 50   10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

10i/ 
1,5 

 

Baroka operas 
projekts 

7,5 G 175 25   5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

5i/ 
1,5 

 

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

3 G 65 15        15D
E 
/3 

Koncerteksāmens 
-Senās mūzikas 
dziedāšana 

9 I 205  35         35D
E/9	

Baroka operas 
uzvedums 

6 G 130  30        30 
DE 
/6 

apakšprogrammas Džeza vokāls  studiju plāns  
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – 
eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Patstāvīgā 
darba 
stundu 
skaits 

 
 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
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 – 43,5 KP 
Improvizācija 10,5 G 175 105 15iv/1,5 15iv/ 

1,5 
15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

 

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/1,5        

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture 
un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/3       

Džeza teorija 9 G 150 90 15iv/1,5 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3    

Džeza mūzikas 
vēsture 

12 G 200 120 15iv/1,5 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3  

Roka un 
popmūzikas 
vēsture  

7,5 G 125 75   15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3   

Praktiskā daļa –  76,5 KP 
Džeza vokāls 28,5 I 538 222 30iv/7,5 33E/3 30iv/ 

4,5 
33E/3 30iv/ 

1,5 
33E/ 

6 
33E/3  

Džeza solfedžo 6 G 100 60 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

     

Kompozīcija un 
aranžēšana 

7,5 G 140 60     15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15E/3 
 

 Džeza 
klavierspēle 

9 I 162 78 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

18E/3     

Džeza vokālais 
ansamblis 

3 G 50 30 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

      

Sitaminstrumentu 
komplekta spēles  
pamati 

7,5 I 125 75 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

   

 Basa spēles 
pamati 

6 I 100 60 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Perkusiju spēle 3 G 50 30  
 

 
 

15iv
/ 

1,5 

15iv/ 
1,5 

Mūzikas 
tehnoloģija 

6 G 100 60   15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv
/ 

1,5 

15iv/ 
1,5 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības džeza mūzikas mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Džeza 
dziedāšanas 
mācības metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa –  4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi 9 KP  
Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Izvēles 
instruments 

1,5 G 25 15        15i/ 
1,5 

  

Izvēles 
instruments 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Prakse – 39 KP 
Džeza kombo 
(ansamblis) 

21 G 245 315  45iv3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45iv/3 45 
iv/3 

 

Džeza vokālais 
ansamblis - 
prakse 

6 G 100 60 15iv/1,5 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

     

Džeza mūzikas  
praktikums 

6 G 100 60 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3  

Ierakstu 
producēšana 

6 I 140 20       10i/3 10iv/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

  
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 
 
 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

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

3 G 65 15        15DE 
/3 

Koncerteksāmens  7,5 I 170 30         30 DE 
/7,5 

Džeza kombo 
(ansamblis) - 
koncerteksāmens 

7,5 G 155 45         45 DE 
/7,5 

 
2.3.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

Akadēmiskā dziedāšana  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 49,5KP 
Angļu, vācu, 
franču valodas 
fonētika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa ietvaros students tiek iepazīstināts ar svešvalodas 
transkripcijas simboliem, atšķirībām starp skaņu veidošanās 
mehānismu gan izolētā pozīcijā, gan to kombinācijās - runājot un 
dziedot, attīsta prasmes koriģēt pats savu izrunu dažādās 
svešvalodās. 

Vokālās 
mākslas 
vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālās mākslas radošajām 
personībām dažādu laikmetu griežos, vokāli instrumentālo un 
vokāli simfonisko žanru attīstības vēsturi, atskaņojuma 
mākslinieciskajiem sasniegumiem. 

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, klasicisms, 
romantisms) un 20. gadsimta komponistu mūzikā, padziļināti 
apgūstot harmonijas, polifonijas un homofono mūzikas formu 
mācību disciplīnas to savstarpējā papildinājumā. Kursa apguves 
rezultātā students pārzina klasisko žanru mūzikas skaņdarbu 
uzbūves vispārējos pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) 
un formas aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

18 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 
ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 

Itāļu valoda 12 G 6 sem. iv Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 
skaņdarbu tekstus itāļu valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 
interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 
kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 
C1 līmenim. 

Praktiskā daļa – 70,5 KP 
Akadēmiskā 
dziedāšana 

25,5 I 7 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam dažādu stilu 
un laikmetu vokālās kamermūzikas un vokāli simfonisko žanru 
skaņdarbu interpretācijai, kreatīvi integrējot vokālās tehnikas 
iemaņas šim žanram nepieciešamo filigrāno dikcijas un intonēšanas 
kultūru, izkopj metroritma izjūtu, prasmes praktiski pielietot 
svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 
mākslinieciskajai darbībai. 

Skatuves runa 3 G 2 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas vingrinājumus 
kopā ar žestu valodu.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
Realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma 
īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas saliedēšanu 
ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 

Aktier-
meistarība 

9 G/I 7 sem. iv Studiju kurss izkopj prasmes panākt operas satura mākslinieciski 
skatuvisko atklāsmi, aktieriski izpildīt dažādu laikmetu, stilu un 
žanru operas un citus vokāli simfoniskos skaņdarbus, izvēlēties 
vajadzīgos izteiksmes līdzekļus, pielietot tos opermākslā, pamatot 
izteiksmes līdzekļu (kustību un žesta valodu) nozīmi un 
pielietojumu operas žanra kultūrvēsturiskajā attīstībā. 
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Ritmika  1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst dziļāku izpratni par mūzikas valodas 
elementu praktisko izpausmi mūzikā, prasmi atspoguļot mūzikas 
valodas elementus ķermeņa plastiskajā valodā un kustībās. Studiju 
kursa apguves rezultātā students pārzina un spēj realizēt ritmikas 
vingrinājumus ritma izjūtas un kustību koordinācijas attīstībai, 
fantāzijas un iztēles attīstībai, prot izmantot ritmikas vingrinājumus 
un improvizācijas paņēmienus sasaistē ar mūzikas raksturu, 
dinamiku, reģistru, tempu un mūzikas formu. 
 

Skatuves 
kustība un deja 

6 G 4 sem. i Studiju kursā apgūst kustību koordinācijas prasmes, skatuves 
etiķetes pamatus, izkopj izpratni un attīsta prasmes atšķirt dejas 
stilu virzienus un prasmi demonstrēt:  klasiskās dejas, vēsturiskās 
dejas, raksturdejas, mūsdienu dejas, modernās dejas un latviešu 
dejas  pamatus 
 

Grims 3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas un iemaņas patstāvīgam darbam pie 
operas vai cita skatuves žanra lomas vizuālā tēla veidošanas, attīsta 
prasmes brīvi un radoši iekļauties dažādu laikmetu un stilu kopējā 
dramaturģijā, patstāvīgi atlasīt un lietot grima veidus un tehnikas 
atbilstoši izrādes (publiskās uzstāšanās) laikmeta un žanra lomas 
tēla vizuālajām prasībām.  
 

Klavierspēle 9 I 6 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās prasmes 
patstāvīgi iestudēt vokālos skaņdarbus, spēlēt  vokālo skaņdarbu 
pavadījumus un starpspēles.  
 

Solfedžo 13,5 G 6 sem. iv Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, saturs 
tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

1) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
2) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā audzināšana. 

Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 
mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas 
materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis 
ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par 
mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu 
skaņdarbu interpretācijā.   

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 
atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 
neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 
ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 
palīgliteratūru tekstveides procesā. 
 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 
par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 
ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 
mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 
kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 
ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 
areālos. 

Uzņēmēj-
darbības pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 
un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 
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Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 
līdzekļu lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 
projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot 
un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 
kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt 
un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, 
formulēt savu viedokli. 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 
filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 
filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  
filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 
tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 
zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 
zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 
komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 
jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 
C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP 

Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 
risināt problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 
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Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Vokālā darba 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas akadēmiskās dziedāšanas mācīšanas metodikā, mācību 
stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundas tipus, 
veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 
plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasmēm. 
 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvalodu  
fonētika 
(var izvēlēties 
dažādas 
valodas) 

3 G 1 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, 
ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto 
citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Dziedāšana 
ērģeļu 
pavadījumā 

1,5 I 1 sem. i 

Skatuves runa 1,5 G 1 sem. i 
Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Funkcionālā 
anatomija 
(ārstnieciskā 
vingrošana) 

3 G 1 sem. i 

Latīņu valodas 
pamati 

1,5 G 1 sem. i  
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Prakse – 39 KP 

Oper-
dziedāšana 

25,5 G/I 6 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analizēt operas 
vokālās lomas un iestudēt tās, veikt darbu pie lomas tēla 
veidošanas atbilstoši laikmetam, operas žanram, stilam, 
strādāt ar lomu operas iestudēšanas procesā un izpildījuma 
procesā uz skatuves, profesionāli sadarboties ar diriģentu, 
režisoru un skatuves partneriem, koordinēt balsi, ķermeni un 
dažādu lomu emocionālos stāvokļus, muzicēt ansamblī. 

Vokālais 
ansamblis 

7,5 G 6 sem. E Studiju kurss attīsta ansambļa muzicēšanas prasmes, attīsta 
tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un dinamiskā ansambļa 
izjūtu, attīsta prasmes interpretēt dažādu laikmetu, stilu un 
žanru vokālo ansambļu skaņdarbus, studiju procesā students 
uzkrāj vokālā ansambļa koncertrepertuāru. 

Kamer-
dziedāšana 

6 I 6 sem. E Studiju kurss sagatavo dziedātāju patstāvīgam darbam 
kamermūzikā kreatīvi integrējot vokālās tehnikas iemaņas 
šim žanram nepieciešamo filigrāno dikciju, intonēšanas 
kultūru, izkopj ansambļa izjūtu, prasmes praktiski pielietot 
svešvalodu zināšanas, sagatavot repertuāra bāzi tālākai 
mākslinieciskajai darbībai. 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda 
diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
akadēmis-
kajā 
dziedāšanā 

 
6 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Students atklātā koncertā demonstrē vokālista prasmes, 
dziedot 4 ārijas, 2 – 3 romances vai dziesmas, latviešu 
komponista  oriģināldziesmu, tautas dziesmu un vienu līdz 
divām operu lomu partijas. 

Oper 
dziedāšana 
 

9 
 
 

G 
 

1 sem. DE Students demonstrē operdziedātāja prasmes, dziedot operas 
vai operas fragmentu lomas Operstudijas iestudējumā vai 
izrādē. 

 
apakšprogrammas Senā mūzika  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 

 
Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 48 KP 
Vēsturiskās 
dziedāšanas 
māksla 

7,5 G 4 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students: 
-  ieguvis zināšanas par senās atskaņotājmākslas tendencēm, 
valdošām atskaņošanas manierēm, modi un virzību dažādos 
vēstures periodos (c, renesanse, baroks, klasicisms); 
-  ieguvis zināšanas par viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 
laikmetu ievērojamākajiem atskaņotājmāksliniekiem un 
kolektīviem 
iegūta izpratne par konkrētu instrumentu, žanru  rašanās vēsturi 
un to attīstību caur  viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma 
laikmetu izcilāko interpretu daiļrades prizmu. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Atbilstoši studiju kursa Solfedžo plānotajiem rezultātiem, 
saturs tiek apgūts divās savstarpēji cieši saistītās gultnēs: 

3) intonēšanas un dzirdes tehnisko parametru attīstība; 
4) profesionālās muzikālās dzirdes stilistiskā 

audzināšana. 
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un 
interpretēt mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu 
laikmetu mūzikas materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un 
ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas 
prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes 
līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 
interpretācijā.   
 

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 
zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas 
mūzikas kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, 
baroks, klasicisms, romantisms. Studiju kursa apguves 
rezultātā students ir ieguvis izpratni par dažādu vēsturisko 
stilu mūziku un prasmes apzināti lietot mūzikas vēsturisko 
un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 
 

Mūzikas 
teorija un 
analīze 

4,5 G 2 sem. Iv Studiju kurss sniedz zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī 
par  
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējiem 
pamatprincipiem klasisko stilu (renesanse baroks, 
klasicisms, romantisms) un 20. gadsimta komponistu 
mūzikā, padziļināti apgūstot harmonijas, polifonijas un 
homofono mūzikas formu mācību disciplīnas to savstarpējā 
papildinājumā. Kursa apguves rezultātā students pārzina 
klasisko žanru mūzikas skaņdarbu uzbūves vispārējos 
pamatprincipus no mūzikas valodas (harmonija) un formas 
aspektiem, spēj iegūtās zināšanas radoši pielietot mūziķa 
praktiskajā darbībā (skaņdarba interpretācijas procesā). 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem 
zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules 
valstu mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta 
sākumā. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par klasisko tradīciju un modernisma ideju 
galvenajām tendencēm, nozīmīgiem māksliniecisko 
risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma 
un postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

22,5 P/G 6 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas 
ar mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas 
mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 

Praktiskā daļa – 72 KP 
Senās mūzikas 
dziedāšana 

31,5 I 7 sem. E Studiju kursa noslēgumā students ir ieguvis zināšanas un prasmes, 
kuras ir nepieciešamas vokālistam - senās mūzikas interpretam:  
- ir ieguvis zināšanas  par vēsturiskās dziedāšanas mākslas izveidi, 
attīstību, atšķirībām dažādos vēstures periodos (renesanse, baroks, 
klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, Vācija/Austrija, Francija, 
Anglija un Latvija); 
-  ir ieguvis praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas par 
vēsturiskajiem elpošanas un skaņas veidošanas principiem; 
- prot dziedāt renesanses, baroka un klasicisma laikmetu 
komponistu vokālos un vokāli instrumentālos skaņdarbus. 

Itāļu valodas 
pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 
skaņdarbu tekstus itāļu valodā, izprastu to saturu un emocionāli to 
interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 
kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 
C1 līmenim. 

Franču valodas 
pamati 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas vokālistam, lai apgūtu vokālo 
skaņdarbu tekstus franču valodā, izprastu to saturu un emocionāli 
to interpretētu,  izmantotu informācijas avotus specialitātes 
kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 
C1 līmenim. 

Klavesīna 
spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguve nodrošina vokālistam nepieciešamās 
pamatprasmes patstāvīgi iestudēt senās mūzikas vokālos 
skaņdarbus, spēlēt  vokālo skaņdarbu pavadījumus un starpspēles.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Brīvā 
ornamentiskā 
improvizācija 

4,5 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- lietošanas līmenī zina renesanses, baroka un  klasicisma laikmeta 
brīvās ornamentācijas pamatprincipus un to atšķirības;  
- izprot teorētiskās nostādnes  un ir ieguvis praktiskas iemaņas par 
dažādu brīvo  ornamentisko elementu  uzbūvi, atšķirībām 
pielietojumā dažādās valstīs; 
- ir guvis izpratni par īpašajām fiksētajām ornamentālās 
improvizācijas uzbūvēm (kadence, adagio daļas), to pielietojumu 
solo, ansambļa un orķestra repertuārā. 

Baroka operas 
projekts 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- ir ieguvis praktiskas iemaņas baroka operas lomas sagatavošanā 
un uzveduma atskaņojumā;  
- ir guvis izpratni par baroka operas elementiem un žanriem; 
- zina par dziedātāja lomu baroka operas iestudējumā; 
- spēj operas lomas iestudēt un publiski uzstāties. 

Vēsturiskā 
teātra un runas 
māksla 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 
- zināšanas  par vēsturiskās runas mākslas izveidi, manierēm, modi 
un virzību dažādos vēstures periodos (renesanse, baroks, 
klasicisms); 
- zināšanas par renesanses, baroka, klasicisma laikmetu 
ievērojamākajiem aktieriem un teātriem, nacionālajām atšķirībām 
runas mākslā ; 
- izpratni par retorisko figūru un runas mākslas ietekmi uz senās 
mūzikas valodu kopumā. 

Galma žesti un 
dejas 

9 G 4 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis: 
- izpratni par galma  manierēm,dejām, modi un etiķeti dažādos 
vēstures periodos (renesanse, baroks, klasicisms); 
- izpratni par deju rašanās vēsturi un to attīstību dažādos laikmetos 
un valstīs; 
- praktiskas iemaņas galma žestu un seno deju soļu pārzināšanā un 
dejošanā. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

12 G 7 sem. E Studiju kursa noslēgumā students: 
- atskaņo vidējas un augstākās grūtības pakāpes dažādu laikmetu 
(renesanse, baroks, klasicisms) un reģionu mūziku; 
- praksē demonstrē atšķirības dažādu laikmetu mūzikas 
interpretācijā, īpaši pievēršot uzmanību reģionālajam principam; 
- demonstrē zināšanas par konkrēta vēsturiskā perioda 
instrumentācijas principiem, instrumentu sastāvu, variēšanas 
iespējām ansamblī; 
- balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un pieredzi, spējīgs 
sagatavot mākslinieciski augstvērtīgu priekšnesumu vēsturiskā 
atskaņošanas manierē; 
- pārzina pasaules izcilāko interpretu pieredzi, orientējas 
pieejamajos audio un video materiālos; 
- studējis virkni vēsturisko traktātu un 20.-21.gs pētījumu par senās 
mūzikas interpretācijas principiem; 
- izveidojis stabilu repertuāra bāzi turpmākai koncertdarbībai. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju kursa apguves 
plānotie rezultāti ir analoģiski)  
B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā 
dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie rezultāti ir analoģiski) 
C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  
 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 1 sem. i 

Latīņu valodas 
pamati 

3 G 1 sem. i 

Kompozīcija 3 G 2 sem. i 
Senās 
atskaņotāj-
mākslas vēsture 

3 G 3 sem. i 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Sakrālās 
mūzikas 
dziedāšana 

3 G 2 sem. i Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu izstrādā 
studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 
paplašināšanai. 

Prakse – 39 KP 

Senās mūzikas 
dziedāšana 

24 I 7 sem. i Studiju kursā apgūst prasmes patstāvīgi analizēt operas vokālās 
lomas un iestudēt tās, veikt darbu pie lomas tēla veidošanas 
atbilstoši laikmetam, operas žanram, stilam, strādāt ar lomu operas 
iestudēšanas procesā un izpildījuma procesā uz skatuves, 
profesionāli sadarboties ar diriģentu, režisoru un skatuves 
partneriem, koordinēt balsi, ķermeni un dažādu lomu emocionālos 
stāvokļus, muzicēt ansamblī. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves procesā students attīsta ansambļa 
muzicēšanas prasmes, attīsta tembrālā, metroritmiskā, intonatīvā un 
dinamiskā ansambļa izjūtu, attīsta prasmes interpretēt dažādu 
laikmetu, stilu un žanru vokālo ansambļu skaņdarbus, prakses 
rezultātā students ir uzkrāisj vokālā ansambļa koncertrepertuāru. 

Baroka operas 
projekts 

7,5 G 5 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- ir ieguvis praktiskas iemaņas baroka operas lomas sagatavošanā 
un uzveduma atskaņojumā;  
- spēj operas lomas iestudēt un publiski uzstāties. 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens 
senās mūzikas 
dziedāšanā 

 
9 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

DE students publiskā koncertā atskaņo koncerteksāmena 
programmu, kuras hronometrāža ir vienas koncertdaļas apmērā.  
Diplomeksāmena koncertprogrammas atskaņojumā studentam ir 
jāapliecina, ka viņš: 
ir ieguvis zināšanas par vēsturiskās dziedāšanas stilu izveidi, 
attīstību, interpretācijas atšķirībām dažādos vēstures periodos 
(renesanse, baroks, klasicisms) un dažādos reģionos (Itālija, 
Vācija/Austrija, Francija, Anglija un Latvija),  prot dziedāt 
renesanses, baroka un klasicisma laikmetu komponistu vokālos un 
vokāli instrumentālos skaņdarbus  klavesīna, ērģeļu un citu vismaz 
triju instrumentu pavadījumā. 

Baroka operas 
uzvedums 
 

6 
 
 

G 
 

1 sem. DE DE studentam publiskā koncertā jādzied Baroka viencēliena 
operas vai garāka noslēgta skata no baroka vai agrīna 
klasicisma uzveduma lomu, kurā sadarbojoties ar iestudējuma 
partneriem demonstrē iegūtās prasmes operas tēla skatuviskajā 
un muzikālajā izveidē atbilstoši skaņdarba specifiskajai 
stilistikai. 
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apakšprogrammas Džeza vokāls  paredzētie studiju kursi un plānotie rezultāti 
 

Studiju kursi 
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 43,5 KP 
Improvizācija 10,5 G 7 sem.  iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 

- brīvi improvizēt un spēlēt dažādā džeza un mūsdienu 
populārās mūzikas stilistikā; 
- radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 
- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un vokālos 
skaņdarbus; 
- nodrošināt skaņdarbu pavadījumu atskaņojuma kvalitāti un 
- panākt  augstu interpretācijas kultūru; 
- izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarbu iestudēšanas procesā; 
- brīvi spēlēt no lapas un transponēt dažādu stilu un žanru 
skaņdarbu  pavadījumus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza tēmas, 
veidot koncertprogtrammas;  
- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
- tēmu interpretāciju, veidot aranžējumus, izvērtēt sasniegumus 
un izdarīt korekcijas.  

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 

Džeza teorija 9 G 7 sem.  E studiju kursa noslēgumā students spēj: 
- lietot mūsdienu džeza harmonijas valodu, māk aranžēt un 
komponēt dažādās mūsdienu populārās mūzikas stilistikās; 
- pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē; 
- analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un vokālos 
skaņdarbus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas džeza tēmas, 
veidot koncertprogtrammas;  
- novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, tēmu 
interpretāciju; 
- veidot aranžējumus;  
- izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas.  

Roka un 
popmūzikas 
vēsture 

7,5 G 4 sem.  E studiju kursa noslēgumā students: 
- pārzina džeza mūzikas vēstures nozīmīgākos faktus; 
- atšķir un raksturo dažādus džeza mūzikas stilus un manieres; 
- atpazīst vadošos džeza atskaņotājmāksliniekus un ansambļus 
(orķestrus); 
- atpazīst un pārzina nozīmīgākos džeza mūzikas albumus un 
tēmas; 
- pārvalda mūsdienu un klasiskā džeza repertuāru; 
- prot analizēt un izvērtēt dažādu stilu instrumentālos un 
vokālos džeza skaņdarbus; 
- prot novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, 
tēmu interpretāciju.  
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa – 76,5 KP 
Džeza vokāls 28,5 I 7 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students 

-  ir apguvis augstākās sarežģītības pakāpes dažādu džeza 
mūzikas stilu skaņdarbu dziedāšanas prasmes; 
- pilnveidojis vokālo tehniku un skaņas veidošanas kultūru; 
- ir spējīgs patstāvīgi apgūt dažādu žanru, stilu un formu džeza 
vokālos skaņdarbus; 
- attīstījis improvizācijas prasmes, lietojot dažādu džeza 
mūzikas stilu izteiksmes  līdzekļus. 

Džeza solfedžo 6 G 4 sem. iv Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt 
džeza mūzikas skaņdarbus, spēj precīzi intonēt džeza mūzikas 
materiālu, ir izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, 
pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 
apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 
praktisko pielietojumu džeza skaņdarbu interpretācijā.   

Kompozīcija un 
aranžēšana 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 
zināšanas un pamatprasmes komponēt un aranžēt džeza 
skaņdarbus dažādiem instrumentāliem un vokāliem 
kolektīvās muzicēšanas sastāviem.  

Džeza 
klavierspēle 

9 I 5 sem.  E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis džeza 
klavierspēles pamatprasmes  solo un ansamblī, veidot 
improvizācijas uz klavierēm un harmonizēt melodijas. 

Džeza vokālais 
ansamblis 

3 G 2 sem.  iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 
 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus 
   ansambļiem;  
 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  
augstu  
   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas; 
 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 
 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas 
procesā;  
 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos 
skaņdarbus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas 
sarežģītības   
  pakāpes džeza vokālos skaņdarbus ansambļiem;  
 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko 
repertuāru 
   koncertprogrammu sastādīšanai; 
 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt     
  korekcijas. 

Sitam-
instrumentu 
komplekta 
spēles pamati 

7,5 I     5 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- brīvi improvizēt un pavadīt dažādos taktsmēros (5/4, 5/8, 7/4, 
7/8, 9/4, 9/8. 11/4, 11/8. 13/4, 13/8); 
- noturēt tempu; 
- improvizējot, izmantot dažādus sešpadsmitdaļu un trioļu 
grupējumus; 
- veikt poliritmiskas modulācijas no 3/4 uz 4/4 taktsmēru un no 
6/4 uz 4/4 taktsmēru;  
- spēlēt dažādus ritmiskās mūzikas stilus uz sitamo instrumentu 
komplekta (swing, rock, funk, reggae, Bossa nova, 16th note 
beat u.c.); 
- atpazīt sitaminstrumentu komplekta spēli dažādos džeza 
mūzikas virzienos; 
- brīvi lasīt dažādu ritma zīmējuma pierakstu gan 4/4, gan 
jauktos taktsmēros. 

Basa spēles 
pamati 

6 I    4 sem. iv studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
pamatprasmes: 

- zināšanas par basa instrumentiem, to skanējumu, 
pielietojumu un spēles pamatprincipiem, par basa 
instrumentu lomu dažādu mūzikas stilu skaņdarbu 
interpretācijā; attīstījis improvizācijas prasmes 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Perkusiju spēle 3 G    2 sem. iv Studiju kursa noslēgumā students spēj:  
- spēlēt pamatlīmenī populārākajos ritmiskās mūzikas stilos uz 
dažādiem perkusiju instrumentiem; 
- uz kongām radīt slap, bass, open toņus; 
- improvizēt, radīt jaunus ritmus, imitēt uz free style perkusijām; 
- pielāgoties dažādām matērijām; 
- brīvi justies poliritmiskajās modulācijās un improvizēt tajās; 
- veikt perkusiju instrumentu nošu pierakstu; 
- gaumīgi izmantot perkusiju instrumentus aranžējumos vai 
kompozīcijās. 

Mūzikas 
tehnoloģija 

6 G    4 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students: 
- zina mūzikas  tehnoloģijas veidus, mūzikas atskaņošanas 
principus un metodes, 
- prot atpazīt ierakstā izmantoto tehnoloģiju, 
- prot izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai situācijai. 

II Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP  ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie 
rezultāti ir analoģiski)  
B daļa – profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi  – 24 KP ( skatīt apakšprogrammā Akadēmiskā 
dziedāšana, jo studiju kursa apguves plānotie rezultāti ir analoģiski) 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

C daļa – brīvās izvēles kursi – 9 KP 
Svešvaloda 3 G 2 sem. i Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 

izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Izvēles 
instruments 

3 G 2 sem. i 

Prakse – 39 KP 

Džeza kombo 
(ansamblis) 

21 G 7 sem. iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 
 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza skaņdarbus  
   ansambļiem;  
 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  
   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās un 
instrumentu spēles tehnikas;  
 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 
 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas 
procesā;  
 - brīvi dziedāt un spēlēt no lapas dažādu stilu džeza 
skaņdarbus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   
  pakāpes džeza skaņdarbus ansambļiem;  
 - atlasīt džeza žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru 
   koncertprogrammu sastādīšanai; 
 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      
  korekcijas.  

Džeza 
vokālais 
ansamblis - 
prakse 

6 G 4 sem. iv studiju kursa noslēgumā students spēj: 
 - analizēt un izvērtēt dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus  
   ansambļiem;  
 - nodrošināt skaņdarbu atskaņojuma kvalitāti un panākt  augstu  
   interpretācijas kultūru, izmantojot džeza vokālās tehnikas;  
 - radīt un panākt kopmuzicēšanas radoša  darba atmosfēru; 
 - izvirzīt konkrētus uzdevumus skaņdarba iestudēšanas 
procesā;  
 - brīvi dziedāt no lapas dažādu stilu džeza vokālos skaņdarbus; 
- patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības   
  pakāpes džeza vokālos skaņdarbus ansambļiem;  
 - atlasīt džeza vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru 
   koncertprogrammu sastādīšanai; 
 - novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
   skaņdarba interpretāciju, izvērtēt sasniegumus un izdarīt      
  korekcijas. 
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Studiju kursi 

ECTS 
 

KP 
skaits 

Nodar 
bību 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Džeza mūzikas 
praktikums 

6 G 3 sem. E Studiju kursa noslēgumā students spēj dziedāt dažādu laikmetu 
un stilu džeza mūzikas skaņdarbus dažādos kolektīvās 
muzicēšanas sastāvos ar nolūku uzkrāt muzicēšanas pieredzi 
koncertatskaņojuma kvalitātē  un uzkrāt repertuāru. 

Ierakstu 
producēšana 

6 I 2 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas un 
prasmes skaņu ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un 
atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēlē,  ir apguvis nepieciešamās 
saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko 
specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

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

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

Koncert-
eksāmens  

7,5 I 1 sem. DE Students sagatavo un publiskā koncertā atskaņo koncerteksāmena 
programmu, kuras hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 
Koncerteksāmena programmā iekļauj dažāda rakstura un stilu 
dziesmas (balāde, latinos, svings, fanks, u.tml.), piem., 
C. Porter „Night and Day” 
D. Raskin „Laura” 
F.E. Ahlert „Mean to Me” 
B. Shefter „The Lamp is low” 

Džeza kombo 
(ansamblis) – 
koncert-
eksāmens 

7,5 G 1 sem. DE Publiskā koncertā ansamblis atskaņo koncerteksāmena programmu, 
kuras hronometrāža ir vismaz 40 minūtes. Koncerteksāmena 
programmā iekļauj dažāda rakstura un stilu džeza 
oriģinālskaņdarbus, kā arī pašu studentu kompozīcijas un 
aranžējumus ansambļiem. 

 
2.3.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko 
atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS  kredītpunktu apjomā. 
Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 

pārbaudījumā ir pozitīvs. Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā 
darba formās. Ir palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības pret 
patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,25%  pret 0,75%, t.i. no 40 darba 
stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 10 stundas, bet 30 stundas saturu apguva 
patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli par 
studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju 
kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju darbu ikgadu 
pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā atbilstību un lietderību 
iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa īstenošanas pilnveidē. Absolventu 



247 
 

secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma lēmumu iesniegt Senātam 
apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas Studiju kursi 

A daļa - programmas 
obligātā daļa:  
150 ECTS  KP 
iekļauti profesionālie 
studiju kursi  
(120 ECTS KP) un 
vispārizglītojošie studiju 
kursi  
(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  
Profesionālo studiju cikls katrā apakšprogrammā (akadēmiskā dziedāšana, senā 
mūzika, džeza vokāls) ir atšķirīgs, to nosaka nepieciešamās profesionālās 
prasmes un zināšanas katras specializācijas specifiskā satura apguvē.  
Akadēmiskās dziedāšanas apakšprogrammā  
Teorētiskā daļa – ECTS 49,5 KP, studiju kursi: Angļu, vācu, franču valodas fonētika, 
Vokālās mākslas vēsture, Mūzikas vēsture un teorija, Itāļu valoda 
Praktiskā daļa – ECTS 70,5 KP: Akadēmiskā dziedāšana, Skatuves runa, Aktier-
meistarība, Ritmika, Skatuves kustība un deja, Grims, Klavierspēle, Solfedžo 
Senās mūzikas   apakšprogrammā: 
Teorētiskā daļa - ECTS 48 KP, studiju kursi: Vēsturiskās dziedāšanas māksla , Mūzikas 
vēsture un teorija 
Praktiskā daļa – ECTS 72 KP: Senās mūzikas dziedāšana, Itāļu valodas pamati, Franču 
valodas pamati, Klavesīna spēle, Brīvā ornamentiskā improvizācija, Baroka operas 
projekts, Vēsturiskā teātra un  runas māksla, Galma žesti un dejas, Senās mūzikas 
ansamblis 
Džeza vokāls   apakšprogrammā: 
Teorētiskā daļa - ECTS 43,5 KP, studiju kursi: Improvizācija,  Mūzikas stilu vēsture, 
Džeza teorija, Džeza mūzikas vēsture, Roka un popmūzikas vēsture 
Praktiskā daļa – ECTS 76,5 KP, studiju kursi: Džeza vokāls, Džeza solfedžo, 
Kompozīcija un aranžēšana, Džeza klavierspēle, Džeza vokālais ansamblis, 
Sitaminstrumentu komplekta spēles  pamati,  Basa spēles pamati, Perkusiju spēle, 
Mūzikas tehnoloģija 
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  (profesionālās 

izglītības vokālā pedagoga 
studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas vokālists varētu veikt 
vokālās mākslas mācību priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  
Ierobežotās izvēles daļas apguve vokālistam paver plašākas darba tirgus iespējas, 
kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 
izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  
Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Vokālo 
mācību priekšmetu mācīšanas metodika 
 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  
Pedagoģiskā prakse 

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 vokālista specializācijas 
jomās – dažādu vēsturisku stilu un žanru vokālo skaņdarbu dziedāšanā, 
svešvalodās, informācijas tehnikās, elektroakustiskajā mūzikā, instrumenta spēlē 
vai  improvizācijā, u.c. 
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Programmas daļas Studiju kursi 
Prakse –  
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.   
Prakses laikā ir plānota:  
apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana  - operdziedāšanas, vokālā ansambļa, un 
kamerdziedāšanas mākslinieciskā prakse; 
apakšprogrammā Senā mūzika – Senās mūzikas dziedāšanas, Senās mūzikas ansambļa 
un Baroka operas projektu mākslinieciskā prakse; 
apakšprogrammā Džeza vokāls – Džeza kombo (ansamblis), Džeza vokālā ansambļa, 
Džeza mūzikas praktikuma un ierakstu producēšanas prakse

Valsts 
pārbaudījumi –  
18 ECTS KP 

Visu studiju apakšprogrammu noslēgumā  kolokvijs specialitātē,  
mūzikas vēsturē un teorijā, diplomeksāmens metodikā un  
pedagoģiskajā praksē. 
Apakšprogrammā Akadēmiskā dziedāšana - publisks koncerteksāmens akadēmiskajā 
dziedāšanā un operdziedāšanā, 
apakšprogrammā Senā mūzika - publisks koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā un 
dziedāšana baroka operas uzvedumā. 
apakšprogrammā Džeza vokāls - publisks koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā un 
koncerteksāmens džeza kombo (ansamblis).

 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu 
mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 
Senātā, 
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
10. augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 
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2.3.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    
Dziedāšana (akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza vokāls), 

kolokvijs vokālajā mūzikā, kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma). 
Uzņemšanas prasību saturs visās apakšprogrammās ir mūzikas profesionālās vai profesionālās 
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 
eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, iegūtais vērtējums 
nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 
2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām 
vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
 
2.3.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  

(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā 
ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

        Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika 
izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un 
patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu 
zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā 
atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, 
noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un 
vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras apakšprogrammas profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā 
darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas 
katra studiju kursa aprakstā.  Vokālista izglītošanā liela nozīme ir darba kolektīvās muzicēšanas 
(operdziedāšana, baroka operas projekts, džeza vokālais ansamblis u.c.) prakses plānošanai un tās 
norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika 
organizēta gan nodarbību laikā, gan koncertu formā Mūzikas akadēmijā un ārpus tās.  

Kā galvenā darba metode tiek realizēts praktiskais darbs ar studentu, lai attīstītu topošā 
dziedātāja balss kvalitātes. Darbs kontaktstundās tiek veidots atbilstoši katra studenta sagatavotības 
līmenim un balss individuālajām īpašībām. Vokālās tehnikas vingrinājumi, repertuārs tiek izstrādāti 
individuāli katram studentam un atbilstoši katra kursa studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz vokālo elpošanu un tajā iesaistītās muskulatūras 
attīstību; balss skanīgumu – visu rezonatoru iesaistīšanu; muzikāli emocionālo skaņdarba tēla 
atklāsmi. Tiek izmantoti dažādi vingrinājumi (staccato, legato, arpedžijas, gammas utt.), variējot 
dinamiku un emocionālo attieksmi. Jaunākajos kursos bez vingrinājumiem (legato, staccato, 
arpedžijas), pastiprināti tiek izmantoti baroka laika autoru skaņdarbi (Skarlati, Bonončīni, Kaldara, 
Stradella,Pergolēzi, Gasparīni, Kačini).Vecākajos kursos programmā tiek ietverti arī klasicisma, 
romantisma, verisma periodu autoru skaņdarbi, kā arī mūsdienu autori. Tiek veicināta arī studentu 
personīgā iniciatīva repertuāra izvēlē, īpaši vecākajos kursos, jo tas paaugstina motivāciju 
mērķtiecīgāk un radošāk studēt.  

Stundās tiek izmantotas dažādas metodes:  skaidrojošā metode saistībā ar jautājumu metodi, 
lai nodrošinātu atgriezenisko saiti pedagogs – students; demonstrējuma jeb parauga metode – 
pedagoga balss, citu dziedātāju audio, video demonstrējums; patstāvīgais darbs – skaņdarba nošu 
un teksta apguve, tulkojums un valodas fonētika, dažādu dziedātāju interpretāciju analīze. 
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Studiju procesa inovācijas:   
   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi 
studenti iegūst tiesības  strādāt par vokālo pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs, kā 
arī interešu izglītībā. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika 
organizēta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un Rīgas Doma kora skolā ar kurām ir noslēgti 
pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu 
vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  

Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   

Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 

aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas 
un  specializēts aprīkojums.    
Atskaites periodā ir notikušas sarunas ar LNO māksliniecisko vadību par sadarbības veidiem. 
Rezultātā ir panākta vienošanās par atsevišķu nodarbību norisi LNO telpās (skatuves kustība un 
deja), kā arī operas klases izrāžu uzvedumiem uz LNO Jaunās zāles skatuves (J.Kalniņš Lolitas 
brīnumputns). JVLMA studenti bieži ir arī LNO kora mākslinieki. Šobrīd tiek apspriesta iespēja 
maģistrantiem gūt praksi uz LNO skatuves. LNO vadība ir apstiprinājusi sadarbību Jāzepa Vītola 
Starptautiskā vokālistu konkursa organizēšanā, kā arī Jāzepa Vītola solo dziesmu koncertcikla 
iestudēšanā un atskaņošanā LNO Beletāžas zālē. 
 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem 
un studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie 
docētāji ir arī augstas raudzes atskaņotājmākslinieki.  

Vairāki vokālās katedras docētāji paralēli darbam akadēmijā strādā LNO, kur ir vadošo lomu 
izpildītāji (A.Goba, K.Gailīte, A.Rūrāne, K.Norvelis). A.Goba veic aktīvu koncertdarbību un 
šogad Itālijā piedalījās TIM competicion konkursā, kur ir izvirzīta nākamajai kārta Parīzē no 
28.06.2012. Vokālā pedagoga darbu koros ar starptautisku atpazīstamību veic K.Gailīte, 
Z.Krīgere. Visi docētāji piedalās JVLMA organizētajās meistarklasēs. Docētāji A.Jankava, 
A.Goba, Z.Krīgere un L.Greidāne ir Eiropas dziedāšanas skolotāju asociācijas Latvijā valdes 
locekles un ikgadēji organizē starptautiskas konferences, šogad 28.-30.06.2012.  
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Asoc. prof. Lilija Greidāne līdztekus savam darbam tarificētajās kontaktstundās, 
sagatavoja maģistranti Guntru Kuzminu muzikālajam projektam-soprāna solo partijai F.Lista 
''Kronēšanas messā'', maģistrantes Jūliju Semjonovu, Marcelinu Krolicku starptautiskajiem 
konkursiem, maģistranti Marcelinu Kroļicku soprāna solo partijai Dž.Pergolēzi kantātei ''Stabat 
Mater''  Sv. Jāņa baznīcā.  Docētāja aktīvi turpināju izglītoties apmeklējot meistarklases: prof. 
Cesare Scartoni (Roma), Gian Franko Zanetti (Itālija), Simone Fermani (Itālija), Axel Everaerts 
(Māstrihta), Vladimirs Prudnikovs (Viļņa), Nadja Kurem (Tallina). 
2011./2012.mācību gadā turpināja darboties JVLMA Senātā. Piedalījās Uzņemšanas komisijas 
darbā. Piedalījās Dziedāšanas pedagogu asociācijas gada konferences organizēšanā.  

Vokālās katedras vadītāja lektore Z.Krīgere turpināja studijas RPIVA doktorantūras 
studiju programmā,  piedalījās RPIVA VII Starptautiskajā Jauno zinātnieku konferencē ar 
referātu Stresa noturīgums un emocionālā stabilitāte kā ilgdziedāšanas priekšnoteikums. 
08.12.2011., organizācija meistarklases JVLMA. 

Ar panākumiem strādā par vokālo pedagogu ar SWEDBANK jaukto kori. 
Docentes Andžellas Gobas mākslinieciskā darbība atskaites periodā ir bijusi īpaši 
piesātināta 

A.Goba piedalījās: Oļģerta Krodera 90 gadu svinību koncertā Valmierā, Latviešu biedrības namā 
Romualda Jermaka jubilejas koncertā, Latviešu biedrības namā koncertā, kas veltīts  
S.Prokofjeva jubilejai,  A.Puškina licejā koncertā, kas bija veltīts A.Puškina dienām, baritona 
Paula Lisiciana 100 gadu atceres koncertā, ko rīkoja Klasiskās mūzikas biedrība - koncerts 
notika JVLMA Lielajā zēlē, koncertā Lielajā ģildē, kur ar simfonisko orķestri, Modesta Pitrena 
vadībā izpildīja A.Prokofjeva kantātes Aleksandrs Ņevskis – mecosoprāna partiju, A.Puškina 
biedrības rīkotajā koncertā Ave sol zēlē, komponista L.Amoliņa autorvakarā.  

LNO P.Čaikovska operas Mazepa pirmizrādē  izpildīja Ļubovas lomu, komponista Jāņa 
Lūsēna pirmizrādes muzikālā pasakā Sniega karaliene izpildīja vecmāmiņas lomu. Ieraksta gada 
balvas pasniegšanas ceremonijā piedalījās žūrijas sastāvā, Daugavpils Universitātē vadīja 
vokālās meistarklases. Veica mūzikas vidusskolu profesionālo centralizēto valsts eksāmenu 
komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Rīgas Doma kora skolā, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolā, Daugavpils mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. 

JVLMA darbojās Satversmes sapulces sastāvā. 
Senās mūzikas katedras docētāji un studenti turpināja aktīvi  kocertēt baroka orķestra un 

kora “Collegium Musicum Rīga” sastāvā, sniedzot kopā pastāvīgajiem partneriem Rīgas Doma 
zēnu kori, Sergeju Jēgeru, Elīnu Šimkus, Maiju Tutovu Collegium Vocale Ventspils u.c. vairāk 
nekā 25 koncertprogrammas, tostarp pirmoreiz Latvijā ar vēsturiskajiem instrumentiem 
atskaņojot J.S.Baha Mateja un Lūkas Pasijas,  Šica WeinachtHistorie, Charpentier Te Deum, u.c.  

Akadēmiskā gada nogalē un vasaras mēnešos tika paveikts arī CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 
1800”  vol.1 ieraksts un tas tika izdots augusta mēnesī tā vainagojot gadā paveikto. Augustā 
senās mūzikas apvienības www.earlymusic  un Rīgas Senās mūzikas centra rīkotajos brīvdabas 
koncertos sv. Meinarda salā un Rīgas Doma dārzā Rīgas svētku ietvaros pulcējās tūkstošiem 
cilvēku, kas ar sajūsmu klausījās S.Jēgera , baroka orķestra un kora “Collegium Musicum Rīga” 
sagatavoto programmu “ Farinelli Portrets”.  M.Kupča muzikāli izveidotais bērnu koncerts Senās 
mūzikas festivālam, kas pulcēja pārpildītu Rundāles pils Balto zāli, kurā piedalījās katedras 
studenti un baroka koris turpināja pagājušo gadu iesākto lielisko sadarbību ar LK producenti 
Karīnu Bērziņu. Abas iepriekšējo gadu programmas  kopā 9 izrādēs tiks atkārtoti rādītas 2012.g. 
rudens sezonā, Rīgas kongresu namā, pulcinot kopā ap 9000 jauno klausītāju, kam tā būs lieliska 
iespēja iepazīties ar seno mūziku vēsturiski instrumentu atskaņojumā. 
Senās mūzikas festivālā koncertā baltajā zālē J.S.Baha 5.Brandenburgas koncerta atskaņojumā 
solistes lomā pirmoreiz Latvijā debitēja bijusī studente Liene Stradiņa, kas patlaban papildinās 
Hāgā, pie pasaules ievērojamākās klavesīna spēles autoritātes Tona Kopmana. Katedras 
absolventi nezaudē saiknes ar orķestri, M.Kupču bieži radoši mūzicē kopā, par spīti tam, ka 
daudzi no viņiem aktīvi mūzicē/papildinās ārvalstīs. 

Līdztekus aktīvam meistarklašu viesprofesoru darbam iepriekšējais gads bija ļoti nozīmīgs 
ar to, ka asoc.profesora Māra Kupča unikālās zināšanas Baha kora un orķestra sastāvu un 
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atskaņojuma problemātikā radušas novērtējumu Eiropas kolēģu un senās mūzikas augstskolu 
līmenī, par ko liecināja uzaicinājums atskaņot koncertu un vadīt meistarklases par J.S.Baha 
kantātēm Helsinku jaunajā koncertu namā, sadarbojoties ar Helsinku Sibelius Mūzikas 
akadēmiju, kā arī uzaicinājums iestudēt tuvā nākotnē Rameau operu “ Les Indes galantes” 
Helsinkos. JVLMA docētāju individuālās aktivitātes pārsteidz ar intensivitāti un starptautisku 
vērienu, piem. G.Prāņa vadīta Schola Cantorum regulāri sniedz koncertus Latvijas visās 
nozīmīgākajās norisēs, kas saistītas ar baznīcas un seno mūziku, kā arī pieaug tās atpazīstamība 
ārvalstīs, Sergejs Jēgers sniedz regulārus solo koncertus Latvijā un ārvalstīs, kur viņam 
izveidojies ļoti plašs cienītāju loks, kā arī veic ļoti aktīvu darbu atbalstot bērnus ar īpašajām 
vajadzībām, tos mūzikāli izglītojot darbojoties sevis izveidotajā labdarības fondā, Maija Tutova, 
kas ir viena no visjaunākajām, bet jau studentu ļoti augstu novērtētajām docētājām turpina aktīvi 
papildināt savas zināšanas un meistarību Romā un Londonā, kā arī sniedzot solo koncertus Rīgā 
un ārpus tās. Senās mūzikas katedras docētāji turpina iesākto darbu Rīgas un Kurzemes 
hercogistes skaņdarbu apzināšanā, kolekcijas papildināšanā un to atskaņošanā. Šis darbs nes 
augļus un to pirmās reflekcijas jau redzamas tikko izdotajā CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 1800”  
vol.1.  

Būtika nozīme nākošā vokālista nepieciešamo prasmju apguvei ir koncertmeistaru 
katedras darbam, kuras docētāju uzdevums atskaņot studenta apgūstamo repertuāru gan 
kontakstundu laikā, gan pārbaudījumos, gan koncertpraksē, kā arī  organizētajās meistarklasēs.  
Kvalitatīva programmas atskaņošana ir viens no aspektiem, kas sekmē kvalitatīvas studijas. 

Vokālās katedrās koncertmeistari  Kristīne Paula, Eridana, Žiba, Santa Jākobsone, Inguna 
Puriņa, Ērika Apeine, Mārtiņš Zilberts, Dace Kļava, Pēteris Plakidis, Aldis Liepiņš, Veronika 
Rinkule, Ilze Rubiķe nodrošināja studiju kursu akadēmiskā dziedāšana, operdziedāšana, 
kamerdziedāšana, vokālais ansambis repertuāra  apguvi -  kontaktstundās, akadēmiskajos 
koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos kā arī piedalījās citos mākslinieciskajos projektos: 

Meistarklasēs -  Cesare Scarton  (Itālija) “Itāļu valoda – valoda kurā dzied”, Džanfranko 
Dzaneti (Itālija)seminārs Gaismas dziedonis,  Aksels Everaerts (Marstrihta) akadēmiskā 
dziedāšana,  V.Prudņikovs (Lietuva) akadēmiskā dziedāšana, N.Kurem (Igaunija) akadēmiskā 
dziedāšana, Elizabetes Sasso – Frut  vokālā fonētika. 

Atlasēs: noklausīšanās lomām Latvijas Nacionālajā operā 
Konkursos: Atlase Vokālistu konkursam Nīderlandē,  Vokālistu konkurss Parīzē ( A.Goba, 

koncertmeistare D.Kļava – 1.vieta) 
Koncertos: 

Latvijas vokālistu asociācijas konferencē (koncertmeistare E.Žiba), Vokālās katedras studentu 
koncertā  Jauno vokālistu parāde (V.Rinkule, K.Paula, P.Plakidis, M.Zilberts), A.Jankavas 
kamerdziedāšanas klases koncertos (koncertmeistari A.Liepiņš, P.Plakidis)A.Gobas klases 
vakars (koncertmeistare E.Žiba), A.Saukas vokālo ansambļu klases koncertā (koncertmeistare 
I.Rubiķe), K.Gailītes studentu koncertā (koncertmeistare D.Kļava), koncertos RLB “Zelta 
zālē”, Sv. Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, Kuģniecības muzejā, P.Stradiņa Medicīnas 
vēstures muzejā, Iļģuciema kultūras namā. JVLMA reflektantu uzņemšanas prezentācijas 
koncertos Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Rēzeknes  u.c. mūzikas vidusskolās. 

Operklases pasākumos:  E.Humperdinga operā „Ansītis un Grietiņa”, atmiņu vakarā, kas  
veltīts Inārai Vīgnerei, režisora Arnolda Liniņa atceres vakars, A.Pjacollas operā-tango Marija 
no Buenosairesas, Dž.Geršvina operā Porgijs un Besa, J.Kalniņa operā ‘’Lolitas 
Brīnumputns’’,  Ziemassvētku koncertā “Pacel acis, kur gaisma mīt”. 

Pasākumi notikuši JVLMA, Liepājā, Tukumā, Līvānos, Krustpilī, Durbes pilī u.c. 
(koncertmeistari I.Puriņa, S.Jākobsone). 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari Ērika Apeine, Inguna 
Puriņa, Santa Jākobsone, Mārtiņš Zilberts.  

Akadēmiskās dziedāšanas studiju programmas studentiem studiju plānos ir paredzēta studiju 
kursa Klavierspēle apguve. Vokālista pienākumu veikšanas procesā klavierspēles prasmēm ir 
nenovērtējama nozīme. Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas vokālistam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un žanru operu partitūras, vokāli 
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instrumentālo skaņdarbu partitūras, apgūtu skaņdarbu vokālās partijas, analizētu lietotās 
kompozīcijas tehnikas, u.c.  

Klavierspēles studiju kursa  īstenošanu nodrošina Vispārējā klavieru katedra. 
Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās 

mākslinieciskajā un organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā 
darbībadarbība 
Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāri 

piedalās koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā 
koncertā JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi koncertatskaņojuma 
līmenī, sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 

Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 
N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 

(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki 
piedalījās Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles 
piemiņas koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un jauno 
pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, 
pilda Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 

Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 
         Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 

Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 
Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Studiju procesa organizācijas specifika galvenokārt balstās uz studentu patstāvīga 

mākslinieciska un pedagoģiskā darba izkopšanas metodēm, līdztekus iezīmējot pētnieciskā darba 
apguvi. Vairāki studenti pagājušā studiju gada laikā bija iesaistīti daudzveidīgajos 
mākslinieciskajos projektos, īpaši jāatzīmē mākslinieciskās aktivitātes, kuras tiek īstenotas 
operdziedāšanas studiju kursa  ietvaros sadarbībā ar SIA JVLMA operstudiju Figaro. 

1.pusgads 
a) Operklase 
15. novembris: audzēkņu vakars ‒ Pirmā sadarbība 

Operu fragmentus dzied JVLMA Vokālās katedras studenti LKA režijas specialitātes 
studentu režijā. 

28.novembris – 2.decembris: 
Nerijus Petrokas un Sakalas Uždavinys (Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija) 
Meistarklases Operas režijā un skatuves kustībā 

12. janvāris: audzēkņu vakars ‒ ieskaite operdziedāšanā 2., 3. kursa studentiem 
Programmā:  dažādu komponistu operu fragmenti, ārijas 
režisors Uģis Brikmanis 

b) Operstudija 
4. septembris: piedalīšanās K.Barona ielas svētkos programmā: fragmenti no A.Pjacollas 
operas‒tango Buenosairesas Marija 
26.oktobris: Izrāde RLB Lielajā zālē 

A.Pjacollas opera‒tango Buenosairesas Marija 
28.decembris: Izrāde Operstudijas zālē (305.kl) E.Humperdinka ‒ Ansītis un Grietiņa 
(85.izrāde) 
2. pusgads 

a) Operklase 
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31. maijs: audzēkņu vakars ‒ ieskaite operdziedāšanā 2., 3. kursa studentiem, maģistrantei 
Marcelīnai Krolickai  programmā: fragmenti no V.A.Mocarta operas Dons Žuans 
Režisors Uģis Brikmanis 
b) Operstudija 
24. marts: piedalīšanās  RTU festivālā „Latvijas Studentu teātra dienas” programmā:  3. aina no 
J.Kalniņa operas Lolitas brīnumputns (R.Liepiņš, R.Počs, M.Čuļpajevs, I.Tjurdju, T.Kopača) 
30. marts: Kārļa Pamšes 95 gadu jubilejas sarīkojums Rīgas Latviešu biedrībā kopprojekts ar 
Latvijas Kultūras akadēmiju. 
 M.Martinsone, M.Čuļpajevs, R.Lapiņš 
 režisors ‒ prof. Jānis Siliņš, 
 horeogrāfe ‒ asoc. prof. Gunta Bāliņa 
9. maijs: 8. semestra studentu DE operdziedāšanā 
viencēliena opera: Igors Jefimovs  Staļins un Nāve  
Staļins ‒ Kārlis Saržants 
Nāve ‒ Natalja Černohajeva (DE) 
Apraudātājas ‒ 2., 3. kursu studentes 
pavadījums ‒ Stīgu kvartets, flauta, klavieres 
Režisors Uģis Brikmanis 
Operu fragmenti: 
Antons Rubinšteins  Dēmons 
Tamāra ‒ Gundega Ādamsone (DE) 
Dēmons ‒ Imants Erdmans 
Tamāras aukle ‒ Helēna Zukule 
Kņazs Sinodals ‒ Maksims Ļiščenko 
Vecais kalps ‒ Dmitrijs Agiševs 
Tamāras draudzenes ‒ 2., 3. kursa studentes 
Režisors Uģis Brikmanis 
Nikolajs Rimskis‒Korsakovs  Pleskaviete 
Kņaziene Olga Tokmakova ‒ Laura Sivgale (DE) 
Mihails Tuča ‒ Mihails Čuļpajevs 
Cars Ivans Bargais ‒ Viesturs Vītols 
Bajārs Ņikita Matuta  ‒ Maksims Ļiščenko 
Kņazs Vjazemskis ‒ Raimonds Počs 
Sargs ‒ Jānis Bērziņš 
Vīri, sievas ‒ 2., 3. kursa studenti 
Režisors Uģis Brikmanis 
Karls Orfs Gudriniece 
Zemnieka meita (Gudriniece) ‒ Daina Dombrovska (DE) 
Karalis ‒ Roberts Liepiņš 
Komentētājs ‒ Raimonds Počs 
Režisors Guntis Gailītis 
23.maijs: Izrāde LNO Jaunajā zālē 
Jānis Kalniņš ‒ Lolitas brīnumputns 
1. pirmizrāde jaunam sastāvam sadarbība ar Rīgas Horeogrāfijas skolu 
Lolita Monta Martinsone 
Brīnumputns Viktorija Čaikova 
 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkne 
Sūrmis Zane Jankuna 
Alnis Mihails Čuļpajevs 
Cintis Raimonds Počs 
Poķis Roberts Lapiņš 
Ķēniņiene Tatjana Kopača 
Ķēniņš Jānis Bērziņš 
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Sakārnītis Endijs Rožkalns 
Plēne Irina Tjurdju 
Guldze Tatjana Kopača 
Tumstis Viesturs Vītols 
Gani Marija Konopļova, Helēna Zukule 
Vēstnesis Endijs Rožkalns 
Lolitas draudzenes  Irina Tjurdju, Anna Gendelmane,  
Marija Konopļova, Helēna Zukule, Marcelīna Krolicka 
 
16.jūnijs: Izrāde Rāmuļu skolā (Cēsu rajons) 
Jānis Kalniņš ‒ Lolitas brīnumputns 
 
8.jūlijs: Izrāde Krustpils pilī  
Jānis Kalniņš ‒ Lolitas brīnumputns 

 
Aktiermeistarība: 

pieaicinātā docētāja Ināra Slucka 
1., 2., 3., 4. semestru studenti 
pieaicinātais docētājs Uģis Brikmanis 
5., 6. semestra studenti 

25., 26. novembris: Meistarklases 
Martina Roos un Kristian Attila 
/Sibeliusa akademija, Helsinki/ 
Meistarklases aktiermeistarībā 

12. janvāris: audzēkņu vakars ‒ ieskaite aktiermeistarībā 
3. kursa studentiem (pieaicinātais docētājs Uģis Brikmanis) 
programmā: 
fragm. no Bertolda Brehta Trīsgrašu operas 

17. maijs: audzēkņu vakars ‒ ieskaite aktiermeistarībā 
3. kursa studentiem (pieaicinātais docētājs Uģis Brikmanis) 
programmā: 
fragm. Šekspīra lugām 

6. jūnijs: audzēkņu vakars ‒ ieskaite aktiermeistarībā 
1. un 2. kursa studentiem 
programmā: 

 fragmenti no Čehova, Ibsena, Blaumaņa uc. dramaturgu lugām; 
 improvizācijas 
 etīdes 

Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 
radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un 
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem vokālistiem. 
 Ar Koncertdaļas starpniecību visa akadēmiskā gada laikā mūsu studentiem un 
mācībspēkiem tika piedāvātas biļetes vai ielūgumi uz Latvijas koncerti, Hermaņa Brauna 
fonda, Art forte, Rīgas Ritmi u.c. rīkotajiem koncertiem. 

Notika daudzveidīgas starptautiskas meistarklases un koncerti, kurus atbalstīja Izglītība un 
Kultūra ERASMUS Mūžizglītības programma, VKKF, ARTEZ, Viļņas Mūzikas un teātra 
akadēmija, Māstrihtas Mūzikas akadēmija, Codarts, KMH, YAMAHA, Šveices vēstniecība, 
Nīderlandes vēstniecība. 
Akadēmiskās dziedāšanas studente Zanda Švēde izpildīja alta solo Pergolezi Stabat mater, 
piedalījās JVLMA rīkotajā Lista Koronācijas messā, izpilda alta partiju.  JVLMA Ērģeļu zālē 
notika studentu  un absolventu koncerts.  
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2.3.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu 
aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju 
procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un 
studentu  sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, 
analīzes, darbības izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 
studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus 
par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu un 
apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež 
un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un 
kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts 
pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes 
iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti 
tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā 
paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi 
veicamā darba. Vērtējot studentu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts vērā 
skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, 
mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī dinamiskākās 
vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos, 
dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz 
meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 
sistēmām, ņemot vērā katra studenta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar 
studiju kursa biedru sniegumu. 

Izvērtējot studējošo sekmes pārbaudījumos, sasniegumus mākslinieciskajos projektos, 
koncertdarbības aktivitātes, studējošo attieksmi pret nodarbību apmeklējumu, jāsecina, ka 
situācija nav viennozīmīga. 

Daudzi studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, 
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 
projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 
organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu studentu sniegumu diplomeksāmenos vērtēja ārvalstu augstskolu 
neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo 
profesionālo institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 
kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti, kā piem.: 
visu bakalaura studiju programmu Vispārējo klavieru katedras studiju kurss Klavierspēlē, 
studiju kursi Svešvaloda, u.c.  
 
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A 
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
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Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts 
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 
2.3.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.3.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un 
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā 
aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru kabineta 
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada 
oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 
Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Vokālā mūzika. Ekspertu vērtējums 
par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vokālā 
mūzika saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu 
prasībām.  
 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu (izvilkums): 
III. Bakalaura programmas obligātais 
saturs 
7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 

160 kredītpunkti.  
9. Bakalaura programmas obligātais saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms 
ir vismaz 36 kredītpunkti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Vokālā 
mūzika satura un apjoma parametri: 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 
gadi pilna laika studijās. 
 
 
Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati - 4 
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 
 apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 36 KP 
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 
Mūzikas teorija un analīze – 3KP 
Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 
Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP 
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 
Skatuves runa – 1 KP 
Angļu, vācu, franču valodas pamati  – 3 KP 
Vokālās mākslas vēsture – 2 KP 
Itāļu valoda – 8 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
apakšprogramma Senā mūzika - 36 KP 
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 
Mūzikas teorija un analīze – 3KP 
Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 
Mūzikas vēsture un teorija – 12 KP 
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 
Vēsturiskās dziedāšanas māksla – 5 KP 
Itāļu valodas pamati – 2 KP 
Franču valodas pamati - 2KP 
Vēsturiskā teātra un runas māksla – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 KP 
Ētika – 2 KP 
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9.3. nozares profesionālās specializācijas 

studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 
60 kredītpunkti 

 
 
 
 

 
 
 
apakšprogramma Džeza vokāls - 36 KP 
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 
Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 
Džeza teorija – 6 KP 
Džeza mūzikas vēsture – 8 KP 
Roka un popmūzikas vēsture – 5 KP 
Mūzikas tehnoloģija – 4 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Ētika – 2 KP 
Džeza dziedāšanas mācīšanas metodika – 2 KP 
Kompozīcija un aranžēšana – 5 KP 
 
apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 60 KP 
Akadēmiskā dziedāšana – 17 KP 
Aktiermeistarība – 6 KP 
Skatuves runa – 1 KP 
Skatuves kustība un deja – 4 KP 
Grims – 2 KP 
Klavierspēle – 6 KP 
Solfedžo – 9 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Vokālā darba metodika – 2 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
Ētika – 2 KP 
 
apakšprogramma Senā mūzika -  60 KP 
Solfedžo -  3 KP 
Senās mūzikas dziedāšana – 21 KP 
Klavesīna spēle – 2 KP 
Brīvā ornamentiskā improvizācija – 3 KP 
Baroka operas projekts – 2 KP 
Galma žesti un dejas – 6 KP 
Senās mūzikas ansamblis – 8 KP 
Senās mūzikas dziedāšanas mācīšanas metodika – 1 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
Mūzikas vēsture un teorija – 3 KP 
 
apakšprogramma Džeza vokāls -  60 KP 
Improvizācija – 7 KP 
D;zeza vokāls – 19 KP 
Džeza solfedžo 4 KP 
Džeza klavierspēle – 6 KP 
Džeza vokālais ansamblis – 2 KP 
Sitaminstrumentu komplekta spēles pamati – 5 KP 
Basa spēles pamati 4 KP 
Perkusiju spēle – 2 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles 
studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 
6 kredītpunkti   

 
 
 
 
9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 

kredītpunkti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Studiju kursu izvēli bakalaura 
programmā, studiju kursu apjomu un saturu, 
kā arī prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka attiecīgās 
profesijas standarts. 
 
11. Studiju procesā vismaz 30 procentus no 
studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 
 
15. Pēc bakalaura programmas apguves 
piešķir piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 
grādu nozarē (profesionālās darbības jomā). 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 
programmas specializācijas prasībām. Izvēloties 
piedāvātos studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā 
studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu 
studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 
Ņemot vērā vokālista profesionālās specializācijas 
pienākumu veikšanas atšķirīgās kompetences, prakses 
studiju kursu nosaukumi katrā studiju apakšprogrammā ir 
dažādi, bet studiju kursu saturs nodrošina nepieciešamās 
atbilstošās prasmes:  
 
apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 26 KP 
Operdziedāšana – 17 KP 
Vokālais ansamblis – 5 KP 
Kamerdziedāšana – 4 KP 
 
apakšprogramma Senā mūzika -  26 KP 
Senās mūzikas dziedāšana – 16 
Senās mūzikas ansamblis – 5 KP 
Baroka operas projekts – 5 KP 
A 
pakšprogramma Džeza vokāls -  26 KP 
Džeza kombo (ansamblis) – 14 KP 
Džeza vokālais ansamblis – prakse – 4 KP 
Džeza mūzikas praktikums – 4 KP 
Ierakstu producēšana – 4 KP 
 
apakšprogramma Akadēmiskā dziedāšana - 12 KP 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Koncerteksāmens akadēmiskajā dziedāšanā  – 4 KP 
Operdziedāšana 6 KP 
 
apakšprogramma Senā mūzika -  12KP 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Koncerteksāmens senās mūzikas dziedāšanā – 6 KP 
Baroka operas uzvedums – 4 KP 
 
apakšprogramma Džeza vokāls -  12KP 
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Koncerteksāmens džeza mūzikas dziedāšanā – 5 KP 
Džeza kombo (ansamblis) koncerteksāmens – 5 KP 
 
Atbilstoši profesijas standartam Vokālists 
 
 
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek 
īstenoti vidēji 90 KP apjomā, t.i. vid. 56 
procenti. 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek 
piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā 
un vokālista 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija. 
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2.3.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, vērtēšanas 

apraksts ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: 
www.polifonia‐tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas 
uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 
un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu – 
vokālistu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas 
un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 
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. Minētajās augstskolās pamatā apgūst galvenokārt profesionālos un profesionālās 
specializācijas kursus ar ļoti šauru vispārizglītojošo un pedagoģisko kursu ievirzi. 

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 Vokālā mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīgāka un  vokālistu 
sagatavotības līmenis ir līdzvērtīgs Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 
Profesionālajiem vokālistiem ir nodrošinātas iespējas strādāt par profesionālo mācību 
priekšmetu vokālajiem pedagogiem profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs, jo ierobežotās 
izvēles daļā studenti apgūst vokālā pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

 
2.3.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 43 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 29 
studenti; par studiju maksu – 14 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 15 studenti, no tiem: par 
valsts budžeta līdzekļiem – 10 studenti; par studiju maksu 5 studenti 
- absolventu skaits kopā – 4 studenti, no tiem: 3 studēja par valsts budžeta līdzekļiem,  
1- par studiju maksu.  
 
2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 
viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 14 – vokālās 
specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 
apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju 
vadībā saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.       
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Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 
- nodarbību laiks ne vienmēr  tika izmantots lietderīgi.  

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju kursa 
saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 
plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba 
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju 
darbu lekcijās,  nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika 
izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā plāno 
ieviest nākamajā studiju gadā.  

 

2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 

studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences 
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret 
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 
 No 4 absolventiem, aptaujā piedalījās 3 absolventi. Absolventi uzskata, ka studijām 
uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko un pedagoģisko prasmju līmeni ir 
apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā 
darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas 
kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. Iebildumi ir par nepilnībām dažu studiju kursu 
docēšanas metodēs un satura aktualitāti. Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un 
pedagoģiskās izglītības noderīgums dzīvē. Absolventi atzinīgi novērtēja vokālo katedru 
docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu profesionālo darbu. Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju 
studiju laikā papildināties meistarkursos un apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu 
kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu 
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni 
pasākumus, lai no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot 
saņemto informāciju, varam secināt, ka mūsu vokālisti - absolventi 50% strādā savā 
profesijā, bet tieši puse no absolventiem studē maģistrantūrā. 
 

2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –  
Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 
kursu klāsts, vokālā katedrā tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē sevi spilgti 
apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. 
Pilnveidots Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums. 

 
Rektors                                                                                             profesors A.Sīmanis   
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2.4. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„KOMPOZĪCIJA“ 

kods 42212   
 

raksturojums 
 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Kompozīcijas  katedras vadītāja  prof. S.Mence 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.4.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem 
un uzdevumiem.   
 
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa komponistu sagatavošanu, kuri ir 
apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
komponista profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir 
spējīgi konkurēt komponistu 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 mūzikas kultūras mantojumu. 
 
Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt komponista augstāko profesionālo kvalifikāciju, 
profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas teorētisko 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. 
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2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
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 Komponista profesijas 
standartā iestrādātajām prasībām.  
Students ir ieguvis zināšanas kompozīcijā un mūsdienu kompozīcijas tehnikās, instrumentācijā, 
elektroakustiskajā mūzikā, orķestra stilu vēsturē, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas formas mācībā, 
harmonijā un polifonijā, instrumentu mācībā, mūzikas notācijā (dažādu laikmetu un stilu kora,  
orķestra,  operas un baleta partitūru pieraksti), ieguvis izpratni par mūzikas nozares profesionālajiem 
terminiem, par mūzikas attīstības likumsakarībām, par skaņdarba atskaņojuma tehniskā un 
mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par komponista profesionālo ētiku, kā arī zinātniskās 
pētniecības metodēm.  
B daļas - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas pedagoga studiju kursu 
apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās 
vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  
profesionālo mūzikas 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 mūzikas mācību priekšmetu satura 
apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei un  
noslēguma prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu 
un  turpināt izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un komponista 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 
vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 
attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – 
kompozīcijā un mūsdienu kompozīcijas tehnikās, instrumentācijā, elektroakustiskajā mūzikā, orķestra 
stilu vēsturē, mūzikas teorētisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst komponista profesijas augstāko 
sasniegumu līmenim. Komponists spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 
profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares 
profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, muzikālās 
dzirdes attīstības sistēmām. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, filosofija un estētika), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 
teorētiskos  un praktiskos studiju kursus (kompozīcija, instrumentācija, partitūras spēle, mūsdienu 
kompozīcijas tehnikas, elektroakustiskā mūzika, instrumentu mācība, mūzikas vēsture, harmonija, 
polifonija, mūzikas forma, orķestra stilu vēsture, notācija  un improvizācija)  ir ieguvis prasmes, kas ir 
nepieciešamas komponista pienākumu veikšanai un, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
profesijas standartā Komponists prasmju daļā iestrādātajām prasībām. Komponists ieguvis prasmes: 
- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas,  
- izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, lietot informācijas tehnoloģijas,  
- analizēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu skaņdarbus, piemērot skaņdarba ieceres rezultāta 
sasniegšanai atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, mūzikas formu  un kompozīcijas tehniku,  
- novērtēt skaņdarbu atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni un izdarīt korekcijas,  
- veikt darbu individuāli un grupā,  
- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  
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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,  
- attīstīt muzikālo dzirdi, metroritmu, muzikālo atmiņu,  
- 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 mūzikas 
profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās,  
- prasmes ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus, 
- vispārējās prasmes, kas saistās ar vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas 
prasību ievērošanu.  

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 
- atbildīgi un patstāvīgi veikt komponista un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus, 
- pielietot zināšanas kompozīcijas mākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām 
atziņām,  
- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, muzikālās daiļrades procesus, skaņdarba sacerēšanas  
teorijas, 
- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, mūzikas formu, 
mūzikas izteiksmes līdzekļus, 
- komponēt, instrumentēt un aranžēt skaņdarbus,  
- realizēt radošo muzikālo ideju, sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, 
horeogrāfiem,  
- kompozīciju iestudēšanas procesā radīt pozitīvu un radošu atmosfēru,  
- novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju,  
- organizēt un plānot savu, muzicējošā kolektīva un kolēģu darbu, 
- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas 
skolām un vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  
- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  
- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, 
- izskaidrot mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanās paņēmienus, formulēt mācību priekšmeta 
mērķus un uzdevumus,  
- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes 
nozarē un komponista 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 Filosofija, Ētika, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Mūzikas 
vēsture, Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves 
rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 
mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju,  sintezēt mūzikas 
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un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un 
likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas komponista 
profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis pamatzināšanas un 
iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 
 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 komponista 
profesijā,  
- parādīt, ka izprot komponista un pedagoga profesionālo ētiku,  
- izvērtēt savas un atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  
- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
 
2.4.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

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

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Patstāvīgā 
darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

A daļa  – 189 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 159 KP 
Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 87 KP 
Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

6 G 100 60     15i/1,5 15i./1,5 30E/3  

Elektroakustiskā 
mūzika 

6 G/I 80 35/45     5 gr./15 
ind./ 
1,5 

15/15 
i/1,5 

15/15E
/3 

 

Mūzikas vēsture 34,5 G 440 480 60E/6 60E/4,5 60E/3 60E/4,5 60E/4,5 60E/3 60E/3 60E/6 
Latviešu mūzikas 
vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3 

Harmonija 4,5 G 75 45 15 
* E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
* E/1,5 

     

Polifonija 6 G 100 60  15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

   

Mūzikas forma 12 G/I 140 120/60   30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

30/15 
E/3 

  

Instrumentu 
mācība 

3 G 50 30 30E/3        

Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

4,5 G 60 60 30i/1,5 30E/3       

Prakse –  72 KP 
Kompozīcija 21 I 329 231  33E/4,5 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33E/3 33i/1,5  
Partitūras spēle 7,5 I 125 75 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/1,

5 
   

Klavierspēle 10,5 I 158 122 30i/1,5 30i/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 15i/1,5 17E/3   
Instrumentācija 9 I 150 90  15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  
Notācija  un 
improvizācija 

3 I 50 30   15i/1,5 15i/1,5     

Diriģēšanas 
pamati  

4,5 I 90 30      30i/4,5   

Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 
1,5 

      

Harmonija 4,5 I 75 45 15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

     

Polifonija 6 I 100 60  15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

   

Skaidrojums: * - studiju kursa teorijas un prakses daļas kopējais eksāmens. 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Patstāvīgā 
darba 
stundu 
skaits 

 

Kontakt-
stundu 
skaits  

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

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

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15  15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  10i/1,5       

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/3 15i/1,,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i 
/1,5 

   

Mūzikas teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE 
/ 3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  

C1 – vispārējās izvēles kursi  
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 65 15       15i/3  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   
Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Orķestra 
diriģēšana 

3 G 50 30     15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

   

Instrumenta spēle 3 G 50 30        15i/1,5 15i/ 
1,5 

Ērģeļspēle 3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5    
Lauka pētījumi 4,5 G 105 15    15i/4,5     

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā 
mūzika”apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Klavierspēles 
metodika 

3 G 50 30      30DE / 3   

Klavierspēles ped. 
prakse 

6 
 

I 145 15       15 
DE/6 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas vēsture 
un teorija 

3 
 

G 65 15        15DE/
3 

Kompozīcija 10,5 I 250 30        30DE/ 
10,5 

Instrumentācija 4,5 I 105 15        15DE/
4,5 
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2.4.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  
 

Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 189 KP 

I Profesionālie studiju kursi – 159 KP 

Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 87 KP 
Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

6 G 3 sem. E Studiju kurs ietvaros studenti apgūst zināšanas par seriālo 
kompozīcijas tehniku, spektrālo kompozīcijas tehniku, aleatorisko 
kompozīcijas tehniku un tās elementiem, attīsta studentu prasmi 
domāt modeļos, uzlūkot kompozīciju kā vienotu arhitektonisku 
veidojumu. 
 

Elektro-
akustiskā 
mūzika 

6 G/I 3 sem. E Studiju kursā students apgūst prasmes darboties ar sekvencera 
programmu, midi instrumentiem, skaņas ierakstīšanu, rediģēšanu, 
transformēšanu, iepazīst elektroakustiskās mūzikas teorētiskās 
nostādnes, dažādas tehnikas koncepcijas. 
 

Mūzikas vēsture 34,5 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 
būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 
kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 
mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  
Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 
 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes 
apzināti lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, 
atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to 
estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes 
un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 
 

Latviešu 
mūzikas vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 
skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. 
Eiropas zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 
Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu 
mūzikas kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru 
attīstības, to mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti 
apgūst zināšanas par izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas 
personībām, viņu skaņdarbiem, par Dziesmu svētkiem kā nacionālās 
kultūras fenomenu un nemateriālās kultūras mantojumu UNESCO 
dokumentos, par  latviešu atskaņotājmākslas aktualitātēm un 
attīstību. 
 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 
dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta 
mūzikas analītiskās un kompozīcijas tehnikas prasmes. 
 

Polifonija 6 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas 
vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 
raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās un 
kompozīcijas tehnikas prasmes. 
 

Mūzikas forma 12 G/I 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas 
attīstības procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem 
teorētiskajiem pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba 
formas analīzes metodēm, mūzikas formas pamatkomponentiem, 
mūzikas formu vēsturi, dažādu gadsimtu homofonām formām, 
attīsta kompozīcijas prasmes. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumentu 
mācība 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 
instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, 
reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, 
par dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes praktiskajā 
instrumentācijā. 
 

Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas 
orķestra sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, 
rakstības stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā 
instrumentācijā. 
 

Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas tradicionālās 
mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā – vēsturiskā, 
reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par 
tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta mūsdienu 
tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes.  

Prakse –  72 KP 

Kompozīcija 21 I 7 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes komponēt dažādu stilu, žanru un 
formu skaņdarbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas. 
 

Partitūras spēle 7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt, analizēt un izvērtēt dažādu 
laikmetu un stilu simfoniskā orķestra partitūras, pārlikt orķestra 
partitūras atskaņošanai uz klavierēm, veidot partitūru 
klavierizvilkumus.  
 

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas komponistam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu un 
žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 
kompozīcijas tehnikas, lai spētu atskaņot savas kompozīcijas. 

Instrumentācija 9 I 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt citu komponistu skaņdarbu 
instrumentāciju un  instrumentēt skaņdarbus dažādu ansambļu un 
orķestru sastāviem.   

Notācija  un 
improvizācija 

3 I 2 sem. i Studiju kurss attīsta ģenerālbasa spēles prasmes, praktiskas 
improvizācijas prasmes un iemaņas attīstīt tematisko materiālu un 
veidot formu, lietojot gan klasiskās, gan džeza harmonijas shēmas. 

Diriģēšanas 
pamati 

4,5 I 1  sem. i Studiju kurss attīsta manuālās tehnikas pamatprasmes, izpratni par 
diriģenta žesta nozīmi skaņdarba interpretācijā, iepazīst skaņdarba 
iestudēšanas darba paņēmienus.  

Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 
galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas 
valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas 
iemaņas. 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzekļu lietošanas 
prasmes kompozīciju tapšanas procesā.  

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzekļu lietošanas 
prasmes kompozīciju tapšanas procesā. 

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 
atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 
neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 
ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 
palīgliteratūru tekstveides procesā. 

Reliģiju vēsture 1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 
par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 
ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 
mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 
kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 
ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 
areālos. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 
un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 
 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 
līdzekļu lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 
 

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 
projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot 
un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
 

Mākslas vēsture 4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 
kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt 
un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, 
formulēt savu viedokli. 
 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 
filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 
filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  
filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 
tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 
zinātnes aktualitāti mūsdienās. 
 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 
zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 
komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 
jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 
C2 līmenim.  
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 
risināt problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  

Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodikā, 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, ‘mūzikas 
teorētisko priekšmetu un mūzikas literatūras stundu tipus, veidus, 
stundu modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura 
plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasmēm. 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
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Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 

C1 – vispārējās izvēles kursi 
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu 
satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 2 sem. i 

Orķestra 
diriģēšana 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G 2 sem. i 

Ērģeļspēle 3 G 2 sem. i 

Lauka pētījumi 4,5 G 1 sem. i 

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā 
mūzika”apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Klavier-
spēles 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles 
tehnikas un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu 
iestudēšanas metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, 
formas, kritērijus.  
 

Klavierspēles 
ped. prakse 

6 
 

I 1 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

3 
 

G 1 sem DE 
 

Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos mūzikas 
profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu kompetenci 
students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 
 

Kompozīcija 10,5 I 1 sem DE Diplomeksāmenā students nodrošina semestra laikā sacerēto 
skaņdarbu atskaņojumu. Skaņdarbu minimālā hronometrāža 40 līdz 
50 minūtēm. 
 

Instrumentācija 4,5 I 1 sem DE Gatavojoties diplomeksāmenam, students nostiprina iegūtās 
zināšanas un prasmes skaņdarbu instrumentācijā.  
DE students pierāda savu kompetenci: 
1) 4 stundu laikā patstāvīgi veic klavieru miniatūras pārlikumu 
orķestrim,  
2) analizē orķestra partitūras un kolokvija veidā aizstāv savu 
viedokli.   
 

 
2.4.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

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

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 
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Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,25%  pret 0,75%, t.i. no 40 
darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 10 stundas, bet 30 stundas saturu 
apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses koncertos un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa 
īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma 
lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu 
satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

Programmas daļas Studiju kursi 
 

A daļa - 
programmas 
obligātā daļa:  
189 ECTS  KP 
iekļauti 
profesionālie 
studiju kursi  
(159 ECTS KP) 
un 
vispārizglītojošie 
studiju kursi  
(30 ECTS KP).  

1. Profesionālo studiju cikls. Teorētisko zināšanu apguves  nodrošināšanai plānoti 
10 studiju kursi (87 KP),  praktisko iemaņu apguvei – 9 studiju kursi ( 72 KP). 
Praktisko iemaņu (prakses) apguves rezultātā students uzkrāj profesionāli radošā darba 
pieredzi, tiek nodrošināta studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 
vienotība.   
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  
(profesionālās 
izglītības mūzikas 
teorētisko priekšmetu 
pedagoga studiju  
kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas komponists varētu veikt 
mūzikas teorētisko priekšmetu un kompozīcijas pedagoga pienākumus mūzikas 
profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  
Ierobežotās izvēles daļas apguve paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī veicina 
augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās izglītības sistēmā. 

Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  
Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Mūzikas 
teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika 
 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  
Pedagoģiskā prakse 

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, 
piemēram – spec. datorprogrammās, lietišķajās svešvalodās, 
improvizācijā, elektroakustiskajā mūzikā, džeza mūzikā, instrumentu 
spēlē, orķestra diriģēšanā, u.c. 
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Valsts pārbaudījumi –  
18 ECTS KP: 

Studiju programmas noslēgumā studentiem ir jākārto: 
- mūzikas vēsturē un teorijā; 
- diplomeksāmens metodikā un pedagoģiskajā praksē; 
- diplomeksāmens kompozīcijā; 
- diplomeksāmens instrumentācijā 

 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu 
mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 
Senātā, 
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
10. augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.4.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības: Kompozīcija, 
kolokvijs kompozīcijā, solfedžo, mūzikas teorija (harmonija, polifonija, forma) un mūzikas 
literatūra mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmu 
noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 
centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, 
iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību 
ieguvušas līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai 
personas ar īpašām vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
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2.4.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  
(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas 
un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu zināšanu un prasmju 
novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 
prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu 
komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, 
vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   
Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Kompozīcijas katedra uzskata, ka, lai izpildītu bakalaura programmas stratēģiskos mērķus, 
studiju programma cieši jāsaista ar Latvijas un starptautiskās mūzikas kultūras attīstības tendencēm, 
tāpēc daudzi katedras organizētie mākslinieciskie projekti ir vērsti uz jauno komponistu integrāciju 
profesionālās mūzikas dzīves procesos. Jaunajiem komponistiem nepieciešams iegūt publicitāti, 
kontaktus ar atskaņotājiem, saņemt sabiedrības novērtējumu. 
Mūsu akadēmija ir vienīgā Latvijas augstskola, kas piedāvā kompozīcijas studijas. Daudzās Eiropas 
augstskolās ir atsevišķas elektroakustiskās, kā arī un teātra, kino mūzikas studiju programmas, kas 
pagaidām neatbilst mūsu nelielās valsts iespējām, tāpēc mums jāspēj sagatavot absolventus ar plašu 
pamata zināšanu un prasmju bāzi. Vēl jāatzīmē Latvijas kultūras specifika, ka blakus profesionālajai 
mūzikai komponisti, sekojot vēsturiskai tradīcijai, iesaistās amatieru koru, bērnu koru un pūtēju 
orķestru repertuāra jaunradē, veido repertuāru Dziesmu un deju svētkiem. Šī specifika dažreiz atšķir 
mūsu studiju plānus no citu Eiropas augstskolu studiju plāniem, kas orientēti pamatā uz profesionālās 
mūzikas tendencēm. 
Studiju procesa inovācijas:   
   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    
Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs nodrošina 
studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti iegūst 
tiesības  strādāt par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 
iestādēs. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika organizēta 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas Domes pašvaldības 
mūzikas skolās ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi 
un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta 
prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  
Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 
esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 
aprīkojums,  
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6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem un 
studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie docētāji 
ir pieredzes bagāti un starptautiski atzīti komponisti.  

Profesora Jura Karlsona radošā darbība  
Komponista darbība 
- strādā pie jauna baleta 
- jaundarbi: 

 Sonāte klavierēm Nr.3 (četrās daļās) 
 „Ora pro nobis..”sieviešu korim a cappella 
 „Selēnes zilie putni”Jauktam korim a cappella 
 „Zīmes”trio flautai,karnetei un klavierēm 
Koncerti 
 Simfonisko, kora un kamermūzikas skaņdarbu atskaņojumi Latvijā un ārvalstīs(Brazīlija, 

ASV, Lietuva,Krievija u.c.) 
Radošie sasniegumi: 
Divas nominācijas Lielajai mūzikas balvai 
Sabiedriskā darbība 
 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mūzikas padomes loceklis 
 Intervijas Latvijas TV, radio un LR preses izdevumos 
Profesionālā pilnveide 

Starptautiskam konference  L.Kerubini 
Mūzikas konservatorijā Florencē 

Referāts par mūzikas 
izglītību Latvijā 

23. – 27. 2012. 

Starptautiska konference Berlīnes 
mūzikas augstskolā 

Seminārs”Laika 
problēma mūzikas 
formā” 

12.-16.2012. 

Maskavas Konservatorijas 
N.Mjaskovska kompozīcijas konkurss 

Žūrijas loceklis 19.-22.2012. 

 
Asoc. prof. Andra Vecumnieka mākslinieciskais, radošais un zinātniskais darbs ir ļoti 
daudzpusīgs, daudzskaitlīgs un daudzveidīgs, tāpēc katedras ziņojumā atzīmēšu galvenos 
notikumus, bet informācija par pārējo atrodama katedras ziņojumam pievienotajos docētāju 
ziņojumos. 
Nozīmīgākais komponista darbībā: 

Jaundarbi: 
 2011 Venēcijas sentiments (Quasi valse pūtēju orķestrim versijas diviem 

pianistiem adaptācija diviem pianistiem, divām flautām un sitaminstrumentiem) 
(kopējais komponista darbu saraksts – pielikumā) 

Skaņdarbu atskaņojumi: 
 Variācijas flautai, vijolei un klavierēm (24.03.2012.) 

Balāde pūtēju orķestrim (2012. gada 10.un 12. maijs – Viļņas Sv. Jāņa baznīcā Lietuvas Valsts 
pūtēju orķestris (diriģents Jānis Puriņš 
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Izdotie CD, DVD: 

LNSO 07.01.2012. Bērnu koncerts Ziemas balets 

 I. Stravinskis. Balets Pulčinella 
 N. Sideļņikovs. Balets Krievu pasakas 

DVD 

 
CD Sapņi par Spāniju  
(D. Zandbergas autordisks) 

 Quasi Carmen 

 
Izdevniecības Musica Baltica nošu publikācijas 

 2011 Sinfonia B 
 2012 Variācijas flautai, vijolei un klavierēm 
Eksperta darbība  

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis (2012) 
 VKKF Mūzikas un dejas padomes komisijas eksperts (2004-2005, 2007-2009 un 

no 2012) 
 Darbs žūrijas un DE komisijās: 

o DE komisiju priekšsēdētājs  
 kameransambļa katedrā (2009.-2012. gads) 
 stīgu instrumentu katedras kokļu klasē (2010-2012. gads) 

 Orķestra konkursa žūrijas komisijas eksperts Novosibirskas Valsts akadēmiskajā 
Operas un baleta teātrī (21.-27.06.2012.) 

Zinātniskās publikācijas: 
 Sids Jura Karlsona mūzikā (Krājums Vēsture teātrī un drāmā, sast. S. Radzobe; 

LU Akadēmiskais apgāds Rīga, 2011) 
Lekcijas ārpus akadēmiskajām institūcijām: 

Referāts Nākotnes šoks jeb 20./21. gs. sabiedrība un 
kultūra – /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA, Jaunā 
inteliģences akadēmija 

2011. gada 13. 
oktobrī 
 

RSU absolventu asociācijas Jaunās 
inteliģences akadēmijā 

Referāts Vērtības un to krīze – /Ramona Umblija, 
Baiba Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / 
LMA Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 27. 
oktobrī 
 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Impresionisms – /Ramona Umblija, Baiba 
Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA 
Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 10. 
novembrī 
 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Vīnes spožums un posts. Jūgendstils. G. 
Mālers – /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA Absolventu 
asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 24. 
novembrī 
 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Ekspresionisms – /Ramona Umblija, Baiba 
Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA 
Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 8. 
decembrī 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Četru lekciju cikls Pasaules izcilākie komponisti. 
Ievadlekcija 

2012. gada 14. 
februāris  

Satori radošā telpa 

Referāts Futūrisms – /Ramona Umblija, Baiba 
Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA 
Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2012. gada 16. 
februāris  

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Krievijas sudraba laikmets – /Ramona 
Umblija, Baiba Kurpniece, Andris Vecumnieks/ 

2012. gada 23. 
februāris  

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 
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Rīga, RSU / LMA Absolventu asociācijas Jaunā 
inteliģences akadēmija 
Četru lekciju cikls Pasaules izcilākie komponisti. L. 
van Bēthovens 

2012. gada 28. 
februāris 

Satori radošā telpa 

Referāts Parīzes gaiss I. Kubisms un Krievu baleta 
sezonas – /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA Absolventu 
asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2012. gada 08. 
marts  

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Četru lekciju cikls Pasaules izcilākie komponisti. G. 
Mālers 

2012. gada 20. 
marts  

Satori radošā telpa 

 Andris Vecumnieks piedalījies ar referātiem kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības kursos: 
Referāts Daudzveidīgas praktiskā pedagoģiskā darba 
metodes diriģēšanas studijās 

2011. gada 20.-
31. augusts 
Rīga, Liepāja, 
Daugavpils 

Tālākizglītības kurss Kolektīvās 
muzicēšanas specifika 
profesionālās ievirzes un 
profesionālo vidējo mūzikas 
izglītības programmu audzēkņu 
simfoniskajos orķestros  

Referāts Nākotnes šoks – kultūras teorijas eseja 
/Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, Andris 
Vecumnieks/ 

2011. gada 14. 
oktobris  

Daudzveidīgas mācību metodes 
profesionālā vidējā izglītības 
programmā Mūzikas teorija 

Impresionisms Kultūras vēstures eseja /Ramona 
Umblija, Baiba Kurpniece, Andris Vecumnieks/ 

2011. gada 14. 
oktobris  

Daudzveidīgas mācību metodes 
profesionālā vidējā izglītības 
programmā Mūzikas teorija 

Pasaules izcilākie komponisti? Diskusija – 
praktikums /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ 

2011. gada 14. 
oktobris  

Daudzveidīgas mācību metodes 
profesionālā vidējā izglītības 
programmā Mūzikas teorija 

Andris Vecumnieks cēlis kvalifikāciju: 
Meistarklases diriģēšanā (Z. Nāģs) 2011.12.10. 
Meistarklases operas diriģēšanā (M. Fernani) 2011. 11.7.10. 
Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 2012. 05.12.-16. 
Berliner Philarmoniker koncerta apmeklējums (diriģents K. Abado) 2012.05.13. 
Staatskapelle Berlin koncerta apmeklējums (diriģents A. Nelsons) 2012.05.14. 
Andris Vecumnieks vadījis meistarklases: Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā 
(2012. gada 27. marts – 3. aprīlis). 

 
Profesores Selgas Mences radošā darbība 

       Jaundarbi un pirmatskaņojumi: Dialogs ērģelēm. Pirmatskaņojums Rīgas Domā 9. martā, 
ērģelniece Larisa Bulava, atskaņojums Holandē – augustā. 
Stīgu kvartets. Pirmatskaņojums 22. martā Komponistu savienības organizēto jaunās mūzikas dienu 
ietvaros Spīķeru koncertzālē, Simfonietta Rīga stīgu kvartets. 
Trīs dziesmas ar latīņu tekstu sieviešu korim. 
Koncertīno viendabīgam korim Campanelli 
Vasaras smaržas flautai un stīgu trio, pirmatskaņots 06.08.2011. Dita Krenberga un Rix kvartets. 

Nozīmīgākie atskaņojumi: 
Kvartets Vasaras smaržas 25.12.2011.  
Trīs skaņdarbi 2 klavierēm latviešu mākslinieku kamermūzikas koncertā Satikšanās mūzikā 
13.07.2012 Latviešu biedrības zelta zālē. 
Kad es biju maziņš jeb folklora manā pagalmā bērnu korim 
02.06.2012 Mežaparka lielajā estrādē Rīgas vispārizglītojošo skolu un interešu Izglītības iestāžu koru un 
mazo mūzikas kolektīvu mūzikas svētki „Mēs  – pilsētai ceRīgai!” 
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Debesu kalvis pērkons bērnu korim 
Valmiera mūzikas skolas iegūst 2. vietu starptautiskajā konkursā Torrevjehā /Spānija/ š.g. maijā. 

Atskaņojumi ārzemēs: 
Andante un Allegro vijolei un čellam  
Kultūras centrā Saint-Pierre Mikelona Kanādā 27.03,2012. Antuāns Bareil un Sebastians Lépine. 
Monreālā Cabaret Le Lion d’Or 09/27/2011 
Neba maize pate nāca jauktam korim 
Brano tratto dal concerto finale dell' atelier "Invitation to Baltic Song Celebrations" di Europa Cantat 
2012 (Torino). 
/Starptautikajā koru festivālā Torino /Itālija/ Baltijas valstu programmā/ š.g. augustā. 
Dedziet skalu, pūtiet guni jauktam korim 
New Classic Singers  Illinoisā /ASV/ 01.12.2011. 
Kalējs kala debesīs jauktam korim  
Batavia madrigal singers Džakartā /Indonēzija/ 22.03 
Ar šo dziesmu koris uzvarēja XXXIV Georgi Dimitrova starptautiskajā koru konkursā Varnā 
/Bulgārija/š.g. aprīlī. 
Kalējs kala debesīs jauktam korim  
Landarbaso Abesbatza /European Grand Prix Association For Choral Singing 43rd Tolosa Choral 
Contest 2011, Basque Country, Spain/ 
Koris ar šo darbu piedalījies arī 49 Starptautiskajā koru konkursā Spittal an der Drau  /Austrijā/ un 
iegūst 2. vietu polifonijas mūzikas sadaļā.  
Kur tu biji bāleliņi sieviešu korim  
The Milwaukee Choral Artists, Dr. Sharon Hansen-Director, 
22.10.2011. 
Ieskaņojumi CD 
2011 klavieru skaņdarbs Salvadora Dali impresijas izdots diskā Diāna Zandberga (piano) Dreams of 
Spain Sapņi par Spāniju 
Cikls Dziesmas kokļu ansamblim JVLMA kokļu ansambļa CD 
Profesionālā pilnveide 
CompositioNettwork. konferencē Viļņā 24.10.2011-26.2011. sagatavoju prezentāciju /lietojot arī 
PowerPoint/ par iepriekš saskaņoto tēmu Professional career developoment of composers in Latvia. 
Otra nozīmīga profesionālā pilnveide bija iespēja 24.05-29.05 papildināties Šveicē, Bāzeles mūzikas 
akadēmijā un pirmajā eksperimentālās mūzikas centrā Šveicē – Bāzeles Bahnhof für neue musik /Jaunās 
mūzikas stacija/ kur aptuveni 100 sarīkojumos gadā tiek prezentētas Šveices un apkārtējo Eiropas valstu 
komponistu mūzikas un multimediālās aktualitātes. 

 
     Docenta Rolanda Kronlaka radošā darbība 
Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni vijolei un klavierēm, kurš tika pasūtīts 
A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai. Paralēli noritēja darbs pie diviem jauniem darbiem 
ar elektroniku, kuru pirmatskaņojumi būs dzirdami 2012./13. gadu sezonā. Sniedza meistarklasi 
Stokholmas Karaliskajā Mūzikas koledžā 2011. gada septembrī grupu un individuālajās nodarbībās, 
organizēja Zalcburgas Mozarteum universitātes kompozīcijas profesora Ahima Bornhofta meistarklases 
JVLMA. Apmeklēja elektroniskās mūzikas pētniecībai veltītu zinātnisko konferenci  EMS (Electronic 
Music Studies) Stokholmā.  

Kompozīcijas katedras ārējie sakari 
Kompozīcijas docētāji no Baltijas un Ziemeļvalstu mūzikas augstskolām izveidojuši tā saukto 

CompositioNettwork. Tas ir simpozijs, kurā satiekas reizi gadā un informē viens otru par studiju 
principiem, metodēm, studiju programmu organizāciju. Pēdējā konferencē Viļņā prof. S.Mence 
sagatavoja prezentāciju /lietojot arī PowerPoint/ par iepriekš saskaņoto tēmu „Professional career 
developoment of composers in Latvia”. 

Iepriekšējās CompositioNetwork konferences, galvenokārt, bija veltītas studiju procesa norisei – 
uzņemšanas prasībām, studiju plāniem un saturam, gala pārbaudījumiem. Šoreiz pieredzes apmaiņa 
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izvērsās plašākā kontekstā – kā tālāk veidojas absolventa profesionālā karjera un kādi jauni risinājumi 
studiju procesā to varētu atbalstīt. 

Konferences norises laikā gūta informācija par aktualitātēm kompozīcijas docētāju darbā Dānijā, 
Norvēģijā, Zviedrijā, kā arī Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā. Šīs konferences vienmēr ir ļoti 
rosinošas, un iespēju robežās idejas esam spējuši realizēt, veicot izmaiņas studiju plānos un saturā. 
Savukārt, nodibinātie kontakti ļāvuši izvēlēties profesionāli piemērotākos vieslektorus, kā arī mūsu 
katedras docētājiem sniegt meistarklases citās augstskolās.  

Klavierspēles studiju kursa  īstenošanu nodrošina Vispārējā klavieru katedra. 
Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mākslinieciskajā un 

organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā 

darbībadarbība 
Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāri piedalās 

koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā koncertā 
JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi koncertatskaņojuma līmenī, sekmē 
studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta (Normunds 
Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, programmas 
atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki piedalījās Romualda 
Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles piemiņas koncertā, 
atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un jauno 
pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, pilda 
Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks. 
Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 
         Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 
Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Kompozīcijas studenti piedalījās ESF doktorantūras studiju atbalsta projekta ietvaros 

organizētajā norvēģu komponista un Mūzikas akadēmijas profesora Lasses Tūresena lekciju kursā par 
spektromorfoloģiju, un daži studējošie veica arī praktiskus uzdevumus. Šo prasmju apguve paver jaunu 
radošo iespēju rakursu kompozīcijās. 

Nozīmīgas bija Zalcburgas Mozarteum universitātes kompozīcijas pasniedzēja Ahima Bornhofta 
meistarklases JVLMA par algoritmisko kompozīciju, kas studējošiem pavēra jaunas radošās iespējas. 

Sadarbībā ar Vokālo katedru 3. un 5. semestra studenti rakstīja jaunas solo dziesmas 
kamerdziedāšanas studiju ieskaitei speciāli sadarbojoties ar vokālās nodaļas studentiem. Tas rosina 
radošo ieceri saistīt ar praktiskās realizācijas iespējām. 

Regulāra ir mūsu katedras sadarbība ar JVLMA studentu jaukto kori, katru gadu vesela koncerta 
programma ir veltīta topošo komponistu jaundarbiem, tādējādi ne tikai instrumentālās, bet arī kora 
mūzikas rakstības pamatus studējošie var apgūt, praksē izvērtējot rezultātu. Šogad šāds koncerts notika 
13.aprīlī. Vairāku gadu garumā vērtējot šos koncertus redzam, kā no iesācēja students pamazām 
pilnveidojas par kora rakstību labi izprotošu profesionāli 
Radošā darbība ārpus JVLMA: 

Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA sadarbībā ar JVLMA Kompozīcijas katedru katru gadu rīko 
jauno komponistu kompozīciju konkursu. Katrā konkursā jaunajiem komponistiem tiek dota iespēja 
risināt kādu īpašu radošu izaicinājumu, izzinot un paplašinot radošās inovācijas apvāršņus. Šajā gadā 
konkurss rosināja jaunos autorus atklāt muzikālā teātra iespējas un balss neierobežotās izteiksmes 
diapazonu, tā devīze bija BALSS TEĀTRIS. 
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Kopumā bija iesniegtas 9 kompozīcijas. Laureātu vidū arī daudzi mūsu studējošie. 
Šogad konkursā pirmo prēmiju nepiešķīra, toties ir divas otrās prēmijas, kuras saņēma Laura Gustovska 
un Oskars Herliņš. Trešās prēmijas laureāte ir Linda Leimane, atzinības rakstus saņēma Aleksejs 
Peguševs, Platons Buravickis un Sabīne Ķezbere. 
Seši mūsu studējošie – Santa Zaķe, Oskars Herliņš, Jānis Ķirsis, Laura Gustovska, Juta Bērziņa un Evija 
Vecumniece sacerēja simfoniskas miniatūras ar pasaku tematiku speciāli LNSO koncertam bērniem Kā 
lai es pasaku pasaku. Patīkami, ka labas bija orķestra atsauksmes, īpaši atzīmējot jauno komponistu 
instrumentācijas prasmi. 

Par tradīciju ir kļuvis ikgadējais mūsu studējošo jaundarbu koncerts, kas tiek iekļauts arī 
Komponistu savienības Jaunās mūzikas dienu programmā, tādējādi palīdzot nodrošināt publicitāti un 
pakāpeniski iesaistot topošos komponistus Komponistu savienības pasākumos. 

Pirmo reizi katedra sadarbībā ar Pētera Vaska fondu un Klavieru katedru īstenoja māksliniecisku 
projektu Klavierdarbu konkurss. Tā mērķis ieinteresēt studējošos sadarbībai ar savas paaudzes 
jaunajiem pianistiem klavieru skaņdarbu jaunradē. Koncertā – eksāmenā 05.06.2012 LMT Kamerzālē 
Pētera Vaska fonda žūrija piešķīra prēmijas un labākos skaņdarbus rekomendēja atskaņošanai šī rudens 
Latvijas koncertu organizētajās Kamermūzikas dienās un citos pasākumos, katedras eksāmenu komisija 
vērtēja ar atzīmi kā daļu no kopējās Kompozīcijas eksāmena programmas, savukārt, Klavieru katedra 
turpinās ar jaunajiem darbiem ieoazīstināt plašāku auditoriju Klavieru skolotāju asociācijā. Par konkursa 
laureātiem kļuva Linda Leimane ar skaņdarbu Les sculptures flexibes , Laura Gustovska ar skaņdarbu 
Zīds, Oskars Herliņš ar Skaņdarbu klavierēm solo un Platons Buravickis ar skaņdarbu Fantāzija. 
Jātzīmē, ka nereti šādos radošajos projektos tiek iesaistīti arī izvēles kompozīcijas studenti, šinī 
gadījumā mūzikas teorijas studente Solvita Ivanova. 

Interesanta mākslinieciskā aktivitāte ir arī studējošo piedalīšanās katru gadu Komponistu 
savienības un Alojas pilsētas domes rīkotajā bērnu kora dziesmu konkursā Kas mēs bijām, esam, būsim. 
Konkursa mērķis ir Veicināt Latvijas Mūzikas skolu bērnu koru attīstību, rosināt jaunos komponistus 
radīt saturīgas, latviskas dziesmas bērnu korim. 2011. gada konkursā tika godalgota izvēles 
kompozīcijas studentes Veras Lavrentjevas dziesma, bet 2.kārtai izvirzīta Kristīnes Baltrusševičas 
dziesma. 
Starptautiskā sadarbība: 
Ar meistarklasēm JVLMA viesojās Šveices elektroakustiskās mūzikas ansamblis Ums’ n Jip – Ulrike 
Maijere-Špona (blokflauta) un Havjers Hāgens (balss). Šis ansamblis, tiek uzskatīts par vienu no 
pārsteidzošākajiem jaunās mūzikas ansambļiem Šveicē.  
Jaunās mūzikas dienu koncertā ansamblis atskaņoja Lauras Gustovskas, Oskara Herliņa un Ievas 
Klingenbergas viņiem veltītos jaundarbus. 

Ļoti neparasts bija starptautiskās sadarbības projekts Fair Opera, ko ierosināja Zviedrijas pilsēta 
Ūmeo, kas kopā ar Rīgu 2014. gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tā ir gadatirgus opera, kas 
rodas ļoti daudzu cilvēku kopējā darba rezultātā. Satura pamatā ir tēmas, kas ņemtas no ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām: taisnīgums, cieņa, progress. Uzaicinātas piedalīties arī Itālijas, Anglijas, 
Somijas un citas Zviedrijas mūzikas skolas un augstskolas. Sākumā libretu un mūziku sākuši veidot 5-8 
gadus veci bērni, pēc tam izstrādājuši 9-16 gadus veci bērni. Tēma – bērna tiesības /ANO bērna tiesību 
konvencija/. Viss process sākās ar maziem bērniem, 5-8 gadu vecumā. Kopā ar skolotāju viņi 
apsprieduši šis tēmas un mēģinājuši improvizācijas veidā attēlot tās mūzikā, tekstā, horeogrāfijā. Bērnu 
sacerētie mazie gabaliņi kalpo kā Cantus firmus tālākajā procesā. Šis materiāls tika nodots 9-16 gadu 
veciem bērniem, kas pievienoja jaunas muzikālas idejas, kā arī turpināja iesāktos libretus. Trešajā solī 
materiāls tika nodots kompozīcijas studentiem dažādās mūzikas augstskolās. Katra mūzikas augstskola 
veidoja ap 10 minūšu garu operas fragmentu. Šajā brīdī darbā iesaistījās arī mūsu akadēmijas studenti 
Laura Gustovska, Ieva Klingenberga, Evija Vecumniece, Platons Buravickis, Aleksejs Peguševs, kā arī 
kompozīcijas klases absolvente Juta Bērziņa. Viņu tālāk pilnveidotie fragmenti arī veido šī uzveduma 
mozaīku. Atskaņojumā Rīgā piedalījās apvienotais mūzikas skolu orķestris Valda Butāna vadībā un 
JVLMA Vokālās nodaļas studenti. Visbeidzot viss materiāls tika nosūtīts zviedru komponistam un 
mūzikas profesoram Janam Sandstrēmam /Jan Sandström/, kas kopā ar profesionālu libretistu veidos 
pilnmetrāžas operu, ko uzvedīs Ūmeo 2014. gadā. Uz iestudēšanas procesu tiek aicināti arī mūsu 
studenti, kas piedalījās. Viņiem solīta iespēja vērot visu operas sagatavošanas procesu. 
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Katedra vienmēr rosina studējošo iesaistīšanos dažādos meistarkursos un festivālos. Šajā 
akadēmiskajā gadā Starptautiskajos meistarkursos Cēsīs piedalījās 3 studējošie, meistarkursos Siguldā 3 
studējošie. Aleksejs Peguševa kora darbs ieguva 2.vietu starptautiskajā kora mūzikas konkursā Lietuvā, 
klavierdarbs - izvirzīts uz 2.kārtu Varšavas klaviermūzikas konkursā. 

 
2.4.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu 
aprakstos iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju 
procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  
sadarbības, no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības 
izvērtēšanas. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus 
pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi 
katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus 
apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – 
semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts 
pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes 
iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek 
iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  

Studiju kursā Kompozīcija studējošo darba rezultāti. atbilstoši studiju kursa prasībām tiek 
vērtēti, demonstrējot tos eksāmenos un ieskaitēs ne tikai nošu materiālā, bet arī atskaņojumā vai 
ierakstā. Vērtēšanas metodes - pašnovērtējums, docētāju komisijas vai DE komisijas vērtējums 10 
ballu sistēmā, publiskajos koncertos arī publikas, citu studējošo, kā arī masu mēdiju /recenzijas, 
atsauksmes/ vērtējums, konkursos – žūrijas vērtējums. Blakus tehnoloģiskiem un profesionālās 
attīstības metodiskajiem jautājumiem kā prioritāti izvirzām intelektuālā un estētiskā vērtējuma 
īpatsvaru radošā un mākslinieciskā procesa virzīšanā. Īpaša vērība tiek pievērsta studentu 
kompozīciju novitātei, aktualitātei, neordinaritātei.  

Saņemot šos vērtējumus, studējošais var izdarīt savus secinājumus. Fakts, ka mūsu 
kompozīcijas nodaļā studējošo veikums pēdējā laikā gūst samērā plašu sabiedrisko rezonansi – 
vairākos konkursos, Jaunās mūzikas dienu koncertos, festivālā Arēna, multimediālos sadarbības 
projektos, dod mūsu docētājiem iespēju /un rada arī nepieciešamību/ salīdzināt akadēmisko 
vērtējumu eksāmenos šo publisko vērtējumu. Interesanti atzīmēt, ka bieži visi šie vērtējumi ir 
dažādi, bieži vien diametrāli pretēji, jo arī bieži kultūras procesos mākslas fakti netiek vērtēti 
viennozīmīgi 
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A 
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts 
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
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2.4.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.4.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un 
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā 
aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru kabineta noteikumu 
Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada 
oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 
Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Kompozīcija. Ekspertu vērtējums par 
programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kompozīcija 
saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 
obligātais saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 
20 kredītpunkti. 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Kompozīcija satura 
un apjoma parametri: 
 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 
 
A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 

A daļa  
Kopā: 36 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 1 KP 
Mūzikas vēsture - 24 KP 
Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 
Orķestra stilu vēsture – 3 KP 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 3 KP 

9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā: 60 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas – 3 KP 
Instrumentu mācība – 2 KP 
Elektroakustiskā mūzika – 3 KP 
Harmonija - 6 
Polifonija - 8 
Mūzikas forma - 8 
Psiholoģija – 6 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika – 2  KP 
Klavierspēle – 7 KP 
Diriģēšanas pamati – 2 KP 
Instrumentācija – 6 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti   

 
9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 
kredītpunkti; 

 
 
9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 

 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas specializācijas 
prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā 
studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās vēlmes 
iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 
Prakse: 26 KP  
Kompozīcija – 14 KP 
Partitūras spēle – 7 KP 
Ģenerālbass un improvizācija – 2 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
 
 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
 

Mūzikas vēsture un teorija – 2 KP 
Kompozīcija – 7 KP 
Instrumentācija – 3 KP 
 

10. Studiju kursu izvēli 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 
apjoma īsteno praktiski. 
15. Pēc bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā). 

 
 
 
Profesijas standarts Komponists  
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 61 KP 
apjomā, t.i. vid. 38 procenti. 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 
profesionālais bakalaura grāds mūzikā un komponista 
profesionālā kvalifikācija. 
 
 
 

 
2.4.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 
studiju programmas Kompozīcija salīdzinājums ar Hannoveres mūzikas, teātra un mēdiju 
augstskola /Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover/ un Berlīnes mākslu 
universitāte /Universitat der Kunste Berlin/programmām. 

Salīdzinājuma 
parametri 

JVLMA Hannoveres mūzikas, 
teātra un mēdiju 

augstskola 

Berlīnes mākslu 
universitāte 

Studiju 
programmas 
līmenis 

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības līmenis 
(bakalaurs) 
 

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības 
līmenis (bakalaurs) 
 

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības 
līmenis (bakalaurs) 
 

Iegūstamais 
grāds/kvalifikā
cija 

profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā, komponists, 
mūzikas teorētisko 
priekšmetu pasniedzējs 

Mūzikas bakalaurs, 
profesionālā 
kvalifikācija - 
komponists 

Mūzikas bakalaurs,  
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Salīdzinājuma 
parametri 

JVLMA Hannoveres mūzikas, 
teātra un mēdiju 

augstskola 

Berlīnes mākslu 
universitāte 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 
izglītību 
apliecinošie 
dokumenti: 

Atestāts par vispārējo izglītību, 
sekmju izraksts un Centralizēto 
eksāmenu sertifikāts Latviešu 
valodā un literatūrā, Svešvalodā 
vai 
Diploms par profesionālo vidējo 
izglītību, sekmju izraksts un 
Centralizēto eksāmenu 
sertifikāts Latviešu valodā un 
literatūrā, Svešvalodā 

Skolas absolvēšanas 
sertifikāts vai sertifikāts 
par pirmās pakāpes 
profesionālo kvalifikāciju. 
Apliecinājumi par 
kredītpunktiem un 
nokārtotiem eksāmeniem 
citā augstākā mācību 
iestādē, ja tādi ir. 

Pēdējā skolas liecība. 
Pierādījumi par 
iepriekšējām studijām un 
pārbaudījumiem. 
 
 
 

iestājpārbaudīj
umi/ 
prasību saturs 

Jānokārto papildu prasību 
pārbaudījumi: 
 Kompozīcija: 
Reflektanta sacerēto 
kompozīciju /kopējā 
hronometrāža vismaz 7 
minūtes/ 
koncertatskaņojums vai 
demonstrējums skaņu 
ierakstā. Jāiesniedz arī šo 
skaņdarbu notis. 
Programma var būt dažāda, 
taču vēlams, lai būtu 
pārstāvēti vairāki atšķirīgi 
žanri, skaņdarbi dažādiem 
instrumentiem 
 kolokvijs kompozīcijā 
 solfedžo 
 mūzikas teorija 

(harmonija, polifonija, 
forma) 

 mūzikas literatūra 

1) Specialitātes 
eksāmens. 

Jāprezentē sacerētās 
instrumentālās un 
elektroniskās 
kompozīcijas un citi 
darbi – 
instrumentācijas , stila 
kopijas utml. 
Mutiskais eksāmens 
30-45 minūtes – 
jāprezentē zināšanas 
pas jaunās mūzikas 
tehnikām, stilistiku. 
Jāparāda instrumenta 
spēles prasme. 
2)Mūzikas teorijas un 
dzirdes eksāmens. 

 
 

I Rakstiskā daļa 3 stundu 
pārbaudījums: 
1)trīsbalsīgs kontrapunkts, 
2)ģenerālbass, 
4)četrbalsīga 
harmonizācija, 
4)dotās muzikālās domas 
paplašināšana brīvā stilā, 
16 taktis 
II Mutiskā un praktiskā 
daļa: 
1)vismaz trīs paša 
kompozīcijas, 
2)vidējas grūtības pakāpes 
kompozīcijas atskaņojums 
uz klavierēm vai cita 
instrumenta, 
  
 
 
 
 
 

Programmas 
īstenošanas 
ilgums un 
apjoms (gadi, 
KP) 

4 gadi, 8 semestri, 
240 

4 gadi, 240 4 gadi, 240 

Plānotie 
rezultāti  
 

JVLMA plānotie rezultāti 
aprakstīti studiju programmu 
īstenošanas aprakstos 

Baklaura studiju 
noslēgumā absolvents 
1)spēj patstāvīgi izstrādāt 
kompozīcijas idejas, 
2)prot tās realizēt ar 
notāciju un darba 
iestudēšanas procesā.3)ir 
ieguvis plašas zināšanas 
par mūsdienu 
kompozīcijas tehnikām un 
to analīzi 

Studijas sniedz 
patsāvīgam 
komponēšanas darbam 
nepieciešamās 
mākslinieciski 
tehnoloģiskās prasmes, 
stila izpratni un tēlainības  
iespējas, kā arī sagatavo 
maģistra studijām 
kompozīcijā  
Berlīnes mākslu 
universitātē 
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Salīdzinājuma 
parametri 

JVLMA Hannoveres mūzikas, 
teātra un mēdiju 

augstskola 

Berlīnes mākslu 
universitāte 

Studiju 
programmas 
noslēguma 
pārbaudījumi/p
rasības 

3 valsts pārbaudījumi: 
Kompozīcija. 
Koncertprogramma 35-40 
minūtes, kurā iekļaujami 
studiju laikā sacerētie labākie 
skaņdarbi, vēlama arī orķestra 
vai izvērstāka ansambļa 
partitūra. 
Instrumentācija. 
Mūzikas vēsture un teorija. 

Bakalaura grāda iegūšanai 
nepieciešams nokārtot 4 
eksāmenus un 2 ieskaites 6 
moduļu pārbaudījumos 
Prasības specialitātes 
modulī: 
 
1)Studiju laikā sacerēto 
kompozīciju – gan 
instrumentālo, gan 
elektroakustisko 
koncerts, jāiesniedz arī 
partitūras, ilgums 60 
minūtes. 
2) mutisks eksāmens, 
kurā analizējot savas un 
citu komponistu 
kompozīcijas jāparāda 
20. un 21.gadsimta 
mūzikas izteiksmes 
līdzekļu izpratne. 
3) Rakstisks mājas 
darbs, kurā analizējot, 
analizējot savas un citu 
komponistu 
kompozīcijas jāparāda 
20. un 21.gadsimta 
mūzikas izteiksmes 
līdzekļu izpratne 

Ir apguvis 17 noteiktos 
moduļus – studiju 
kursus un nokārtojis 
katrā no tiem 
eksāmenu. 
Kompozīcija- viens no 
moduļiem.  

 
Studiju satura salīdzinājums veikts ar jau augšminēto Hannoveres mūzikas, teātra un mēdiju 
augstskolu, kā arī Zalcburgas Mocarteuma universitāti, kur bakalaura studijas ir 6 semestrus un 
kopējā kredītpunktu summa bakalaura grādam – 180 ECTS 

Studiju satura salīdzinājums 
 

Studiju kursi 
JVLMA 
ECTS 

KP 

Semestri/ 
pār-

baudījumi
/ 

veids/ 
skaits 

 

Hannoveres 
mūzikas, 
teātra un 
mēdiju 

augstskola 
ECTS 

KP 

Semestri/ 
pār-

baudījumi/ 
veids/ skaits 

 

Universitat 
Mozarteum 

Salzburg 

Semestri/ 
pār-

baudījumi/ 
veids/ skaits 

 

 

 
Kompozīcija 

32,5 1.– 8./ 
 ieskaites 
– 1 
Eks. – 6 
DE - 1 

149 
 

1.-8. 
Ieskaites 7, 

eks. -1 
 

36 1.-6. 
6 ieskaites 

 

Instrumentācija 24 2.-8. 
Ieskaites 
– 6, DE -
1 

4 3.-4. 
Ieskaites - 2 

12 1.-4. 
4 ieskaites 

Zalcburgā 
Instrumentācijas 
kurss ieļauj arī 
instrumentu mācību 
un vokālo rakstību, 
un ir vairāk 
teorētisks 
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Studiju kursi 

JVLMA 
ECTS 

KP 

Semestri/ 
pār-

baudījumi
/ 

veids/ 
skaits 

 

Hannoveres 
mūzikas, 
teātra un 
mēdiju 

augstskola 
ECTS 

KP 

Semestri/ 
pār-

baudījumi/ 
veids/ skaits 

 

Universitat 
Mozarteum 

Salzburg 

Semestri/ 
pār-

baudījumi/ 
veids/ skaits 

 

 

Elektro-
akustiskā 
mūzika 

6 5.-7. 
Ieskaites 
-2, 
eksāmens 
-1 

24 1.-8. 
Ieskaites 7, 
eks. -1 

 

5 3.-4. 
4ieskaites 

Zalcburgā šis studiju 
kurss ietver 
Arī audiovizuālos 
medijus 

Mūzikas 
vēsture 

42 1.-8. 
Eks. -9 

- - 8 1.-4.  

Mūzikas 
zinātne 

- - 11 1.-4. 
Ieskaites -2, 
eks. -2 

- -  

Partitūras spēle 7,5 1.-5. 
Ieskaites 
-4, 
ieskaite 
ar 
vērtējumu 
- 1 

4 3.-4. 
1 ieskaite 

12 1.-6. 
6 ieskaites 

Zalcburgā visi 
pārbaudījumi tikai 
jānokāro ar pozitīvu 
/ieskaitīts/ 
vērtējumu. 
Ar atzīmi vērtē 
noslēguma bakalaura 
eksāmenu, kas ietver 
pārbaudi 
kompozīcijā, rakstu 
darbu un teorijas 
eksāmenu. 

Secinājumi. 
Hannoveres augstskolā lielākā daļa studiju laika un reizē arī kredītpunktu skaits tiek veltīts tieši 
specialitātei – kompozīcijai un elektroakustiskajai kompozīcijai. 
Šo studiju kursu saturā tiek iekļauts daļēji arī tas, ko JVLMA apgūst citos studiju kursos – 
mūsdienu kompozīcijas tehnikas, harmonija. 
Vērojams, ka arvien lielāku vietu ieņem elektroakustiskās kompozīcijas apguve. 
Savukārt, JVLMA vairāk studiju laika tiek veltīts klasisko vērtību izpratnei. Salīdzinājumā 
instrumentācijai veltītie 24 un 4 kredītpunkti. Tāpēc kardinālas atšķirības noslēguma prasībās – 
neliels instrumentālais ansamblis Hannoverē un pilna stilu ievērojoša partitūra JVLMA. Tas pats 
attiecas uz partitūras spēles noslēguma prasībām. 
Hannoverē nav arī mūzikas vēstures studiju mūsu izpratnē, iekļaujot lielu daudzumu konkrētas 
informācijas, skaņdarbu tuvāku iepazīšanu. Tur ir mūzikas zinātnes kurss, kas galvenos vilcienos 
iepazīstina ar mūzikas vēsturiskām vadlīnijām, bet tālāk pievēršas zinātniski pētnieciskām 
metodēm, un students vērtējumu gūst par patstāvīgu darbu kādu konkrētu tēmu. 

Salīdzinājums ar Lībekas mūzikas augstskolu. 
Lībekas mūzikas augstskolā bakalaura studijas kompozīcijā ilgst tāpat kā pie mums 4 
gadus. Studiju kursi: 
Centrālais modulis: 
Kompozīcija 
Mūzikas teorija 
Dzirdes attīstība 
Kompozīcijas seminārs 
Instrumentācija  
Ievads elektroniskajā mūzikā 
Bakalaura darbs 
Mūzikas prakse: 
Klavieres 
Akustika /Instrumentu mācība 
Jaunās mūzikas projekts 
Diriģēšana  
Citu kultūru mūzika 
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Mūzikas zinātne un teorija: 
Mūzikas zinātne 
Zinātniskais darbs 
Skaņdarbu analīze 
Pedagoģija: 
Mūzikas pedagoģija 
Mūzikas psiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Brīvās izvēles priekšmeti 3. un 4. studiju gadā 24 kredītpunktu apjomā. 
Katrā studiju gadā 60 kredītpunkti. 

Salīdzinājums un secinājumi: 
Speciālie studiju kursi ir samērā līdzīgi. Atšķirībā no mūsu akadēmijas eksāmena formas ir divas – 
eksāmens un eksāmens ar komisiju, kas atbilst mūsu diplomeksāmenam un ir jākārto studiju kursos 
Kompozīcija un Klavieres. Mūsu diplomeksāmenam atbilst pārbaudījums Bakalaura darbs, kas 
jākārto Kompozīcijā un kā rakstiskais darbs.  
Salīdzinot ar JVLMA, liels akcents tiek likts uz mūzikas teorijas disciplīnām, zinātnisko darbu un 
pedagoģiju, bet nemaz netiek pievērsta uzmanība mūzikas vēsturei un humanitāriem priekšmetiem. 
Savukārt, tādus priekšmetus kā partitūras spēle un ģenerālbass apgūst tikai mūzikas teorijas 
specialitātes studenti. Instrumentācijas studijas mazākā apjomā kā pie mums. Šāda tendence vērojam 
ne vienā vien Eiropas augstskolā, kur instrumentāciju māca kā kompozīcijas, radošā darba 
sastāvdaļu, akcentējot inovācijas instrumentu pielietojumā, bet instrumentāciju klasiskajā izpratnē 
analizē teorētiski. Savukārt, instrumentācija tādā izpratnē kā pie mums nereti tiek apgūta studiju 
programmās Teātra un kino mūzika. 

Kompozīcijas studiju norises  salīdzinājums ar Igaunijas mūzikas un teātra akadēmiju. 
Te var apgūt bakalaura studiju programmu Kompozīcija un elekrtroakustiskā mūzika 3 gados 180 
kredītpunktu apjomā, kā arī maģistra studiju programmu gados 120 kredītpunktu apjomā. Ja Lībekas 
augstskolā studiju saturs tiek apvienots apkopojošos kursu nosaukumos, tad Tallinā studiju saturs tiek 
sadalīts ļoti sīki. 

Galvenais studiju kurss /pie mums Kompozīcija/ 50 ECTS. 
Citi nozīmīgi studiju kursi 50-70 ECTS: 
Skaņas un kompjūtertehnoloģijas: /Te nu seko ļoti sīks dalījums/ 
Kompjūternotācija 3 ECTS 
Skaņas sintēze 6 ECTS 
Skaņu datorprogrammas 6 ECTS 
Dzirdes analīze 4 ECTS 
Skaņu tehnoloģijas pamati 3 ECTS 
Skaņu tehnoloģiju prakse 8 ECTS 
Ievads elektroniskā mūzikā 3 ECTS 
Laikmetīgās mūzikas un audiovizuālās mākslas pamati: 
/Atkal sīks dalījums/ 
Elektroakustiskās mūzikas vēstures pamati 
Audiovizuālās mākslas pmati 
Kora kompozīcija 
Laikmetīgās kompozīcijas tehnikas 
Laikmetīgās mūzikas seminārs 
Praktiskie kursi: 
Ansambļa un orķestra diriģēšana 
Prakse 
Klavieres 
Autortiesību aizsardzības pamati 
Instrumentācija 
Instrumentu mācība 
Orķestra stili 
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Improvizācija 
Solfedžo 
Posttonālais solfedžo 
Improvizācija 
Baznīcas mūzikas studiju kursi /izvēle/ 
Mūzikas teorijas, vēstures un humanitārie kursi: 50-70 ECTS 
Vēsture: 
Ievads mūzikas vēsturē 
Senās mūzikas vēsture 
Senā opera 
19. gadsimta mūzikas vēsture 
19. gadsimta opera 
Igauņu mūzika 
Igauņu mūzika 20.gs. 
Modernisms un mūzikas teātris 
Kopā 22 tamlīdzīgi kursi. 
Mūzikas teorija: 
10 studiju kursi 
Humanitārie kursi: 
30 studiju kursi 
Pedagoģijas zinātne un psiholoģija: 
5 studiju kursi 
Pedagoģiskā prakse 
Bakalaura eksāmens 

Varam secināt, ka Igaunijas mūzikas un teātra augstskola ir ieviesusi visās specialitātēs moduļu 
sistēmu ar brīvu un bagātīgu izvēli, kas mūsu akadēmijā arī tiek uzsākta teorētiskajos priekšmetos 
citu studiju programmās. Būtu interesanti tur praktiski izpētīt, kā to var realizēt nelielā mūzikas 
augstskolā, pie tam arī kompozīcijas specialitātē. 

 
2.4.12. Informācija par studējošiem: 

- studējošo skaits kopā – 11 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 9 studenti; 
par studiju maksu – 2 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 4 studenti, no tiem: par valsts 
budžeta līdzekļiem – 3 studenti; par studiju maksu 1 students; 
- absolventu skaits kopā – nav  
 

2.4.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 

viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Katedras docētāji regulāri veic arī pārrunas ar studentiem par studiju procesa kvalitatīvajiem un 
kvantitatīvajiem rādītājiem un studiju satura jautājumiem. 

Uzsākot studiju kursu vai semestri studējošie tiek informēti par veicamajiem uzdevumiem, 
sasniedzamajiem mērķiem, pārbaudījumu termiņiem, izmantojamiem materiāliem. 

Sakarā ar pretendēšanu JVLMA profesora akadēmiskajam amatam, īpaši studējošie anketās tika 
lūgti izvērtēt asoc. prof. Andra Vecumnieka pedagoģisko darbību un studiju kursu īstenošanas 
kvalitāti. Iepriecina, ka studējošie to vērtējuši ļoti pozitīvi. 
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2.4.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko 

un pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un 
prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, 
apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst komponista izglītošanas  
prasībām. Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izglītības noderīgums 
dzīvē. Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un 
apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Šogad maģistrantūras absolventu skaitu papildināja jaunās komponistes Laura Gustovska, 
Ieva Klingenberga un Evija Vecumniece. Visas trīs studijas beidza ar teicamām un izcilām 
atzīmēm diplomeksāmenos, un apliecinājušas sevi gan kā prasmīgas jaunās komponistes /visas trīs 
ir jau uzņemtas komponistu savienībā/, gan ar zinātniski pētnieciskām prasmēm un augstu maģistra 
darbu novērtējumu. 

Ieva Klingenberga turpina studijas JVLMA Doktorantūrā, Laura Gustovska ir kompozīcijas un 
teorētisko priekšmetu pedagogs Liepājas mūzikas vidusskolā, Evija Vecumniece – kompozīcijas un 
teorētisko priekšmetu pedagogs skolā Rīdze. Iepriekšējo gadu absolventi pozitīvi apliecinājuši 
savas radošās potences: Sabīnes Ķezberes skaņdarbs kontrabasam solo Monologs iekļauts ISCM 
festivāla Austrijā un Slovākijā programmā 2013. gadā. Savukārt, Latvijas žūrija ISCM festivālam 
Polijā rekomendējusi Ievas Klingenbergass Šizofrēnija balsij, blokflautai un elektronikai un 
studenta Aleksejs Peguševa klavieru duetu Sonata – Fantasia. Santa Bušs reprezentablā konkursā 
ieguva rezidējošās komponistes statusu Villa Sträuli ilgtermiņa programmā Vintertūrā 
(Winterthur), Šveicē 15.01.2012. - 30.06.2012, kā arī rezidējošā komponista rezidenci  Cité 
Internationale des Arts Parīzē, Francijā – Latvijas Kultūras ministrijas izvēlēta kandidāte 02.11. 
2012.- 27.12.2012. 

 
 

2.4.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Tā kā vairākos mūsu docētājos kursos jāreaģē uz pašiem jaunākajām norisēm, nereti arī 

studējošie dalās ar savu jaunāko informāciju studiju satura pilnveidošanai.  
Regulāri pārrunājam ar studentiem par citu katedru docētajiem studiju kursiem un 

nepieciešamības gadījumā griežamies pie kolēģiem, lai kopīgi rastu risinājumu kādām problēmām. 
Docents Kronlaks atzīmē, ka darbs elektroakustiskās mūzikas klasē ietver sevī ļoti daudz 

tehnisku detaļu pārzināšanu, tad itin bieži, pieredzējušākie studenti palīdz jaunākajiem tikt galā ar 
tehniskajām problēmām, tādējādi iegūstot praktiskas darba pieredzes iemaņas.  

Studiju kursā Mūsdienu mūzikas notācija viņs šogad eksperimentē ar aktīvāku studentu 
iesaistīšanu, jo svarīgi, ka studenti par notācijas un interpretācijas problēmām sarunājas, aktīvi 
diskutē savā starpā, ne tikai noklausās teorētisku lekciju kursu.  

 
 

Rektors                                     profesors A.Sīmanis 
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2.5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„Mūzikas vēsture un teorija“ 

kods 42212   
apakšprogrammu 
Mūzikas vēsture un teorija 
Etnomuzikoloģija 

raksturojums 
 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Muzikoloģijas katedras  mūzikas teorijas klases vadītāja prof. I.Grauzdiņa 
Muzikoloģijas katedras  Etnomuzikoloģijas klases vadītāja prof. A.Beitāne 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.5.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem 
un uzdevumiem.   
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo muzikologu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, muzikologa profesijas 
standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu un 
mūzikas kritiķu 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 mūzikas kultūras mantojumu. 
Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt muzikologa augstāko profesionālo kvalifikāciju, 
profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu 
pedagoga tiesības;  
- lietot profesionālajām un integrēti akadēmiskajām studijām atbilstošas mācību metodes un 
darba organizācijas formas;  
- nodrošināt iespēju apgūt un attīstīt pamatzināšanas un pamatiemaņas zinātniskās pētniecības  
darbā, sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. 
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2.5.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
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 studiju kursu (muzikoloģija un etnomuzikoloģija, Latvijas un Baltijas valstu 
tradicionālā mūzika, mūzikas vēsture un teorija, mūzikas forma, harmonija un polifonija, 
instrumentu mācība, orķestra stilu vēsture, interpretācijas stili, partitūru spēle un instrumentācija) 
un vispārizglītojošo studiju kursu (komercdarbības pamati, autortiesības un blakus tiesības, 
literatūras vēsture un literatūras teorija, filozofija un estētika, ētika) apguves rezultātā students ir 
ieguvis zināšanas un izpratni tādā apjomā, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
Muzikologa profesijas standartā iestrādātajām prasībām.  
B daļas - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursu 
(pedagoģija, psiholoģija, pedagoga ētika, mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika) 
apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas 
profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas 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 
mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai 
profesionālās ievirzes izglītības pakāpei, klasei (kursam) un  noslēguma prasībām, lai izglītojamais 
būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt izglītību nākošajā 
izglītības pakāpē.  

 
Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un muzikologa 

profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 
profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā 
un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – mūzikas vēsturē, 
mūzikas teorijā, mūzikas formu analīzē, skaņdarbu interpretācijas stilos un mūzikas teorētisko 
priekšmetu apguves metodikā - atbilst muzikologa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. 
Muzikologs spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas 
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem 
termiņiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi kompozīcijas tapšanas procesos, novērtēt skaņdarba 
interpretāciju, atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni. 
 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 

Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 
svešvalodas, ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares profesionālos 
teorētiskos (mūzikas vēstures un teorijas studiju satura bloks) un praktiskos studiju kursus 
(partitūru spēle un instrumentācija, skatuves runa, arhīvu prakse, lauka pētījumi, lektora prakse, 
redaktora prakse, publicistikas prakse, žurnālistikas prakse, akadēmisko vai tradicionālo 
instrumentu spēle) ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas muzikologa pienākumu veikšanai, kas 
atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Muzikologs  prasmju daļā 
iestrādātajām prasībām.  



298 
 

Muzikologs ieguvis prasmes: 
- analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, skaņdarbu struktūru, 
mūzikas formu, mūzikas izteiksmes līdzekļus, 
- novērtēt skaņdarba atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni,  
- nodarboties ar publicistiku, mūzikas pētniecību,  
- rakstīt anotācijas, kritikas, atsauksmes, sniegt atzinumus,  
- vadīt koncertlekcijas, lasīt lekcijas,  
- veikt darbu individuāli un grupā,  
- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  
Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis 
prasmes: 
- plānot savu un izglītojamo jaunrades darbu,  
- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  
- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus,  
- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  
- 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 mūzikas 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. 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 
- atbildīgi un patstāvīgi veikt muzikologa un mūzikas profesionālās izglītības pedagoga 
pienākumus, 
- pielietot zināšanas muzikoloģijas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām,  
- izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības,  
- analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus,  
- vadīt koncertlekcijas, demonstrējot uz instrumenta skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus,  
- rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, sadarboties ar kultūras un 
izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, 
komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē,  
- organizēt un plānot savu radošo un pētniecisko darbību, 
- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas 
skolām un vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  
- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  
- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot 
mācīšanās paņēmienus,  
- salīdzināt skaņdarbu interpretācijas,  
- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,  
- analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
zinātnes nozarē un muzikologa profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, 
- 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.  

Speciālists spēj sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba 
tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 
normatīvo aktu prasības. 
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Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Rezultāti 

Studiju kursu Filosofija, Ētika, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, Mūzikas 
vēsture, Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves 
rezultātā students ir apguvis zināšanas un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par 
mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju,  sintezēt 
mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un 
likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas 
muzikologa profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir ieguvis 
pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas nozarē. 
 Absolvents spēj: 
- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju muzikoloģijas un mūzikas pedagoģijas jomā un to 
izmantot,  
- pieņemt lēmumus un risināt problēmas muzikoloģijas zinātnes nozarē un muzikologa profesijā,  
- parādīt, ka izprot muzikologa  un pedagoga profesionālo ētiku,  
- izvērtēt mūzikas ietekmi uz vidi un sabiedrību,  
- piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
 
2.6.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

 N
od

ar
b
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) – 88,5 KP 
Bakalaura darbs 7,5 I 125 75     15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

30i/3  

Muzikoloģija 1,5 G 10 30 30i/ 
1,5 

       

Mūzikas vēsture 36 G 480 480 60E/ 
4,5 

60E/3 60E/ 
4,5 

60E/ 
3 

60E/ 
4,5 

60E/3 60E/9 60E/ 
4,5 

Latviešu 
mūzikas vēsture 

7,5 G 80 120     30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/
3 

Harmonija 4,5 G 75 45 15 
* 

E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
* 

E/1,5 

     

Polifonija 6 G 100 60  15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

   

Mūzikas forma 9 G 120 120   30 
*E/1,5 

30 
*E/1,5 

30 
*E/3 

30 
*E/3 

  

Instrumentu 
mācība 

3 G 50 30 30i/3        

Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 60 60      30i/1,5 30E/3  

Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Literatūras 
teorija 

4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 
1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

 N
od

ar
b
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Praktiskā daļa – 31,5 KP 
Solfedžo 4,5 G 60 60 30i/3 30iv/ 

1,5 
      

Harmonija 4,5 I 75 45 15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

     

Polifonija 6 I 100 60  15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

   

Mūzikas forma 6 I 100 60   15 
* 

E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

15 
*E/1,5 

  

Partitūras spēle 
un instrumentā-
cija 

6 I 115 45  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

Ritmika 3 G 20 60 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

      

Skatuves runa 1,5 G 10 30   30i/ 
1,5 

     

Skaidrojums: * - studiju kursa teorētiskās un praktiskās daļas kopējais eksāmens. 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmēj-darbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,5 

    

Uzņēmēj-darbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20i/10 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/ 
1,5 

 

24i/ 
1,5 

 

24i/ 
1,5 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
3 

30E/ 
3 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 
 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 3   

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i/1,5 20 DE 
/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

 N
od

ar
b
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  (studiju kursus  - Klavierspēles metodika un Klavierspēles ped. prakse  var izvēlēties tikai 
kompleksi ) 

C1 – vispārējie izvēles kursi 
Kompozīcija 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   
Informācijas 
tehnoloģijas  

3 G 65 315       15i/3  

Svešvaloda 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   
Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 G 65 15       15i/3  

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/1,5   

Instrumenta spēle 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   
Improvizācija 3 G 502 30      15i/1,5 15i/1,5   

C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi  
(jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas 
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Klavierspēles 
metodika 

3 G 65 15      15DE 
/ 3 

  

Klavierspēles 
ped. prakse 

4 
6 

I 130 30      15i/3 15 
DE 
/3 

 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 18 I 300 180 30i/3 30E/ 

4,5 
30i/ 
1,5 

30E/3 30i/3 30E/3   

Arhīvu prakse 3 G/I 65 5/10     15i/3    
Lauka pētījumi 3 G/I 65 10/5   15i/3      
Lektora prakse 3 G/I 65 5/10    15i/3     
Redaktora prakse 3 G/I 65 5/10     15i/3    
Publicistikas 
prakse 

4,5 G/I 105 5/10      15i/4,5   

Žurnālistikas 
prakse 

4,5 G/I 105 5/10       10i/3 5i/1,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas vēsture 
un teorija 

 
9 

 
G 

 
225 

 
15 

       15DE 
/9 

Bakalaura darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 
9 

 
I 

 
210 

 
30  

        
30 

DE/9 

Etnomuzikoloģija    studiju plāns  
 

Studiju kursi 
 

ECTS 
KP 

 

N
od

ar
b
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvī-
gā darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa  – 150 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) –  75 KP
Bakalaura darbs 6 I 100 60     15i/ 

1,5 
15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

DE 

Etnomuzikoloģija 4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Ievads mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 10 30 30iv/ 
1,5 

       

Laikmetīgās mūzikas 
vēsture un estētika 

3 P/G 50 30  30iv/ 
3 

      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

15 G 250 150     30iv/ 
3 

60iv/6 30iv/ 
3 

30iv/3 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 
1,5 

30E/
3 

    

Džeza vēsture 1,5 G 10 30     30i/1,5    
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 
 

N
od

ar
b
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvī-
gā darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Pasaules tautu mūzika 18 G 300 180 30E/3 30E/
3 

30E/3 30E/3 30E/3 30E/3   

Latvijas un Baltijas 
tradicionālā mūzika 

9 G 120 120 30i/3 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

30E/3     

Latviešu tradicionālās 
dziedāšanas stili 

3 G 50 30 30i/3        

Tradicionālais 
instrumentārijs un 
instrumentālā mūzika 

3 
 

G 50 30 30E/3        

Folklora  3 G 50 30   30E/3      
Kultūras 
antropoloģija 

3 G 50 30   30E/3      

Praktiskā daļa –  45 KP 
Solfedžo 4,5 G 65 55 30i/1,5 25E/3       

Mūzikas teorija 
un analīze 

9 G 120 120 30i/1,5 30i/1,5 30i/3 30E/3     

Transkripcija 3 G 50 30 30i/3        

Tradicionālā 
dziedāšana 

7,5 I 125 75  15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

  

Tradicionālo 
instrumentu 
spēle  

7,5 I 125 75 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

   

Ansamblis 13,5 G 185 175 30i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 25i/1,5 20i/4,5 DE 

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30    15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/
G 

75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 
30E/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības tradicionālās mūzikas pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā metodika 1,5 P/G 10 30     30i 

/1,5 
   

Tradicionālās 
mūzikas mācīšanas 
metodika 

4,5 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse 4,5 I 80 40       20i 

/1,5 
20 DE 

/3 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 
 

N
od

ar
b
īb

u
 

ve
id

s 

 
Patstāvī-
gā darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi – 9 KP  
C – izvēles vispārējie studiju kursi 
Kompozīcija 3 vai 

1,5 
G 50 30      15i/ 

1,5 
15i/ 
1,5 

  

Speciālā  
datorprogramma  

3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Svešvaloda 3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 15 65      15i/3   

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/1,5 15i/1,5   

Improvizācija 3 vai 
1,5 

G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/1,5   

Lietuviešu 
tradicionālā kultūra 
un folklora 

3 G 10 30      15iv/ 
1,5 

15iv/1,5   

Lietuviešu valoda 3 G 10 30      15iv/ 
1,5 

15iv/1,5   

Prakse – 39 KP 
Arhīvu prakse 10,5 I 260        20      5i/1,5 5i/1,5 5i/3 5 i/4,

Tradicionālās 
mūzikas ansambļa 
prakse 

6 I 140 20     10i/3 5i/1,5 5i/1,5 DE

Lauka pētījumi 10,5 G/I 180 77/23 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

10/5 
i/1,5 

10/5 
i/1,5 

10/5 
i/1,5 

10/5 
i/1,5 

7/3 
i/1,5 

 

Lektora prakse 3 G/I 65 5/10     15i/3    

Redaktora prakse 3 G/I 65 5/10       15i/3  

Publicistikas 
prakse 

3 G/I 65 5/10       15i/3  

Žurnālistikas 
prakse 

3 G/I 65 5/10       10i/ 
1,5 

5i/1,5

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
etnomuzikoloģiā 

3 G 65 15        15
DE/3

Kolektīvās 
muzicēšanas 
koncerteksāmens 

6 G 130 30         30 DE
6 

Bakalaura darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

9 I 210 30         30 
DE/9
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2.5.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

apakšprogramma Mūzikas vēsture un teorija 
Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 
N

od
ar

bī
bu

 
ve

id
s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 
I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 
Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām) – 88,5 KP  
Bakalaura 
darbs 

7,5 I 4 sem. i Studiju kursā students apgūst pētnieciskā darba iemaņas, attīsta 
prasmes padziļināti vispārināt mūzikas vēsturiskās un teorētiskās 
zināšanas konkrētā pētniecības jomā, iepazīst muzikoloģijas ievirzes 
zinātniskos pētījumus - stilus, metodes, skolas, problēmrakstus  un uz 
iegūto teorētisko zināšanu bāzes izstrādā bakalaura darbu.    

Muzikoloģija 1,5 G 1 sem. i Studiju kurss ievada mūsdienu muzikoloģijas pamatjautājumos, 
metodēs, pieejās un muzikoloģijas vēsturē. Saturs aplūko izmaiņas, kas 
iezīmējas pēdējo gadu desmitu Eiropas muzikoloģijā attiecībā uz 
tādiem jautājumiem kā muzikoloģijas priekšmets, uzdevumi, attiecības 
ar citām zinātnēm, mūzikas zinātnes nozares izcelsme un pētniecības 
metožu arsenāli. Kurss iepazīstina ar izmaiņām, kādas vērojamas 
mūzikas pastāvēšanas un izplatīšanas formām, skaņu ierakstu tehniku 
un globalizācijas rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri. 
  

Mūzikas 
vēsture 

36 G 8 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par 
būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 
kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 
mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  
Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības. 
 Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, atšķirt 
nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas pēc to estētiskajām 
nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu reprezentantus. 

Latviešu 
mūzikas 
vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums ir atklāt latviešu komponistu 
skaņdarbu nacionālo specifiku, saistot to ar citām 19.-20.gs. Eiropas 
zemju mūzikas kultūrām, kā arī vēsturisko kontekstu. 
Kursa saturs nodrošina zināšanas par svarīgākajām latviešu mūzikas 
kultūras norisēm vēsturiskā, stilistisko īpatnību un žanru attīstības, to 
mijiedarbības skatījumā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 
izcilākajām latviešu klasiskās mūzikas personībām, viņu skaņdarbiem, 
par Dziesmu svētkiem kā nacionālās kultūras fenomenu un nemateriālās 
kultūras mantojumu UNESCO dokumentos, par  latviešu 
atskaņotājmākslas aktualitātēm un attīstību. 

Harmonija 4,5 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par harmonijas izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, harmonijas vēsturiski stilistisko evolūciju, 
dažādu laikmetu harmonijas raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas 
analītiskās prasmes. 

Polifonija 6 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par polifonijas  izteiksmes un 
formveides līdzekļiem, polifonās rakstības tehnikām, polifonijas 
vēsturiski stilistisko evolūciju, dažādu laikmetu polifonijas 
raksturīgākām parādībām, attīsta mūzikas analītiskās un kompozīcijas 
tehnikas prasmes. 

Mūzikas 
forma 

9 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas formveides mūzikas 
attīstības procesu likumsakarībām, iepazīstina ar galvenajiem 
teorētiskajiem pētījumiem mūzikas formas nozarē, skaņdarba formas 
analīzes metodēm, mūzikas formas pamatkomponentiem, mūzikas 
formu vēsturi, dažādu gadsimtu homofonām formām, attīsta analītiskās 
prasmes. 

Instrumentu 
mācība 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par simfoniskā orķestra 
instrumentiem, to skanējuma tehniskām iespējām, diapazoniem, 
reģistriem, tembriem, par katra instrumenta īpašībām un iedabu, par 
dinamiskajām iespējām, attīsta prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

Orķestra stilu 
vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 
sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības 
stilus,  padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā. 

Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas tradicionālās 
mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā – vēsturiskā, 
reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – kontekstā, par 
tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta mūsdienu 
tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes. 
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Studiju kursi ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Literatūras 
teorija 

4,5 G 4 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par kopīgo un atšķirīgo literatūras 
veidos un žanros, literāro virzienu pēctecību, literatūras vietu citu 
mākslas nozaru vidū,  attīsta spējas izvēlēties un analizēt literāru tekstu 
kā mākslas darbu pēc 20./21.gs. literatūrpētniecības metožu nostādnēm, 
attīsta prasmes patstāvīgi spriest par mākslas darbu struktūru, uzbūvi 
un vēstījuma elementiem.  

Praktiskā daļa – 31,5 KP 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. iv Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar 

dzirdi galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju 
mūzikas valodas tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un 
intonēšanas iemaņas. 
 

Harmonija 4,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta harmonijas izteiksmes līdzekļu lietošanas 
prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 
žanru kompozīcijas.  
 

Polifonija 6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta polifono izteiksmes līdzekļu lietošanas 
prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 
žanru polifonā stila kompozīcijas. 
 

Mūzikas 
forma 

6 I 4 sem. E Studiju kurss attīsta mūzikas izteiksmes līdzekļu lietošanas 
prasmes, analizējot un demonstrējot dažādu laikmetu, stilu un 
žanru kompozīciju mūzikas formas. 
 

Partitūras 
spēle un 
instrumen-
tācija 

6 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes spēlēt dažādu laikmetu, stilu un 
žanru skaņdarbu partitūras, analizēt un izvērtēt to 
instrumentāciju,  sniedz zināšanas un attīsta prasmes  
instrumentācijas tehnikās.  
 

Ritmika 3 G 2 sem. i Studiju kurss piedāvā apgūt ritmikas metodisko paņēmienu 
izmantošanas prasmes, kuras būs nepieciešamas nākošajam 
mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogam viņa praktiskajā 
darbībā: realizēt ritmikas vingrinājumus ritma izjūtas un kustību 
koordinācijas attīstībai, muzikālās dzirdes un atmiņas attīstībai, 
muzikālās fantāzijas un iztēles attīstībai, improvizācijas 
paņēmienu izmantošanu kustībās sasaistē ar mūzikas raksturu, 
dinamiku, reģistru, tempu un formu. 
 

Skatuves 
runa 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst prozas vai dzejas materiāla izpēti, 
vingrinājumus priekšnesuma sagatavošanai, ātrrunas 
vingrinājumus kopā ar žestu valodu.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
realizēt verbālās un kinētiskās izteiksmes mērķtiecīga lietojuma 
īstenošanu praksē, panākt runas prasmes kultūru, runas 
saliedēšanu ar ķermeņa kustību un izteiksmi. 
 

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot koptu 
latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, atšķirt 
pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no neiederīga, 
neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un ikdienas darbību 
saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru 
tekstveides procesā. 
 

Reliģiju 
vēsture 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā par 
modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, ģeogrāfiju, 
galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības mijiedarbību dažādās 
reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un kultūrantropologu teorijām 
un to jaunākajām atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās 
attiecīgo reliģiju izplatības areālos. 
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Studiju kursi ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati  
(Darba 
tiesiskās 
attiecības, 
autortiesības 
un blakus 
tiesības) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību un 
nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem. 
 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, izcilākajiem 
daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā teksta interpretācijas 
iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes līdzekļu 
lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 
 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības apstākļos, nozares 
darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, ekonomiskās darbības 
modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot un 
vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
 

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt un 
vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, formulēt 
savu viedokli. 
 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par filozofijas 
pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu filozofiskās domas 
attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  filozofisko problēmu loku 
mūsdienās, filozofijas attīstības tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas zinātnes 
aktualitāti mūsdienās. 
 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas zināšanas 
un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu komunicēšanos 
svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot jaunākos informācijas 
avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, runāšanas 
un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību C2 līmenim.  
 

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās 
atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot risināt 
problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas nozarē, 
spēj to analizēt un izmantot praksē. 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 
sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 
sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 
 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
 

Mūzikas 
teorētisko 
priekšmetu 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 
metodikā, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, 
mācību stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību 
priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura apguves 
metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 
kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasmēm. 
 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP  
C1 – vispārējie izvēles kursi 
Kompozīcija 3 G 2 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 
Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 G 1 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 2 sem. i 

Elektro-
akustiskā 
mūzika 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 G 2 sem. i 

Improvizācija 3 G 2 sem. i 
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C2 – klavierspēles pedagoga mūzikas skolā studiju kursi  
(jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” apakšprogrammai “Klavierspēle” vai izglītības programmai “Mūzikas 
teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 
Klavier-
spēles 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst klavierspēles mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, stājas veidošanas paņēmienus, spēles 
tehnikas un muzicēšanas attīstības paņēmienus,  skaņdarbu 
iestudēšanas metodiku, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 
veidus, formas, kritērijus.  

Klavierspēles 
ped. prakse 

6 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba 
programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

Prakse – 39 KP 
Klavierspēle 
 
 
 

18 
 
 
 

I 
 
 
 

6 sem. 
 

E Studiju kurss attīsta klavierspēles iemaņas un prasmes, kuras  ir 
nepieciešamas muzikologam, lai iepazītu dažādu laikmetu, stilu 
un žanru klavierkompozīcijas, analizētu klaviermūzikā lietotās 
kompozīcijas tehnikas, spētu demonstrēt tos koncertlekcijās. 
 

Arhīvu 
prakse 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 
bibliotēku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 
nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliotēkām un to fondiem 
(īpaši LNB Letonikas nodaļā un LAkB Rokrakstu un reto 
grāmatu nodaļā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 
skaņdarbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 
un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 
izmantošanu.  
 

Lauka 
pētījumi 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka pētījumu 
formām un šādu pētījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 
uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīzē, attīsta 
prasmes apstrādāt lauka pētījumos iegūto informāciju un 
aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  
 

Lektora 
prakse 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 
formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 
mērķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 
skatuves runas profesionālajām niansēm attīsta lektora prasmes 
– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 
lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūvēt jeb modelēt 
lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 
 

Redaktora 
prakse 

3 I/G 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 
tekstu rediģēšanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 
informāciju, rediģēt mūzikas publicistikas un zinātniskus 
tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzekļus.  
 

Publicistikas 
prakse 

4,5 I/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 
publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 
analītiski vērtēt kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā vēstures 
kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un vērtējumus trāpīgi 
(oriģināli) izpaust rakstveidā, ievērojot labu, mūsdienīgu 
latviešu literāro valodu. 
 

Žurnālistikas 
prakse 

4,5 I/G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par žurnālistikas formām radio 
mūzikas raidījumos, par žurnālista ētiku, radio mūzikas 
redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 
prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā ēterā, intervēt 
vai komentēt kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā ēterā. 
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Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

 
9 

 
G 

1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 
 

Bakalaura 
darba izstrāde 
un 
aizstāvēšana 

 
9 

 
I 

1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 
uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un 
praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomdarbu un publiski to 
aizstāv. 
 

apakšprogramma Etnomuzikoloģija 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP 

I.	Profesionālie	studiju	kursi	– 120	KP	

Teorētiskā daļa (t.sk. studiju darbu izstrāde atbilstoši studiju kursu apraksta prasībām) –  75 KP 
Bakalaura 
darbs 

6 I 4 sem. iv Studiju kursā students apgūst pētnieciskā darba iemaņas, attīsta 
prasmes padziļināti vispārināt mūzikas vēsturiskās un 
teorētiskās zināšanas konkrētā pētniecības jomā, iepazīst 
muzikoloģijas ievirzes zinātniskos pētījumus - stilus, metodes, 
skolas, problēmrakstus un uz iegūto teorētisko zināšanu bāzes 
izstrādā bakalaura darbu.    
 

Etno-
muzikoloģija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaulē, 
iepazīstina ar antropoloģijas pamatterminoloģiju, ar 
tradicionālās mūzikas attīstības tendencēm mūsdienās, 
etnomuzikoloģijas vietu citu zinātņu vidū, iepazīstina ar 
izmaiņām, kādas vērojamas mūzikas pastāvēšanas un 
izplatīšanas formām, skaņu ierakstu tehniku un globalizācijas 
rezultātā, to iespaidu uz mūzikas lietojumu un uztveri, attīsta 
pamatiemaņas etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzē.  
  

Ievads 
mūzikas 
vēsturē 

1,5 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem periodiem un vēsturiskajiem stiliem Eiropas mūzikas 
kultūras vēsturē līdz 20. gadsimtam: renesanse, baroks, klasicisms, 
romantisms. Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
izpratni par dažādu vēsturisko stilu mūziku un prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
vēsture un 
estētika 

3 P/G 1 sem. iv Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
galvenajiem attīstības procesiem Eiropas un citu pasaules valstu 
mūzikas kultūrā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par klasisko 
tradīciju un modernisma ideju galvenajām tendencēm, nozīmīgiem 
māksliniecisko risinājumu paraugiem. Apgūtas prasmes apzināti 
lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos 20. gadsimta modernisma un 
postmodernisma periodu mūzikas stilu reprezentantus. 
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Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

15 G 4 sem. iv Studiju kurss sastāv no vairākām tematiskām daļām, kas veidotas ar 
mērķi padziļināt un paplašināt studiju kursos Ievads mūzikas 
vēsturē, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, Mūzikas teorija 
un analīze iegūtās zināšanās un prasmes saistībā ar profesionāla 
mūziķa darbības dažādiem aspektiem.  
3., 4. un 5. semestrī kursa tematiskās daļas Renesanses un baroka 
mūzikas stilistika, Klasicisma un romantisma mūzikas stilistika,  
20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika studējošajiem 
padziļina izpratni un sniedz zināšanas par dažādu vēstures periodu 
mūzikas stilistikas specifiku, akcentējot saikni ar attiecīgās 
specializācijas repertuāru un praktiskās interpretācijas jautājumiem. 
6. semestrī kursa tematiskā daļa Populārās mūzikas vēsture sniedz 
izpratni un zināšanas par populārās mūzikas kultūras attīstības 
svarīgākajiem faktiem 20. gadsimtā, to, kādi ir mijiedarbes 
mehānismi starp klasiskās un populārās mūzikas žanriem. 
Četras kursa tematiskās daļas 5., 6., 7. un 8. semestrī veidotas kā 
iespēja studējošajiem izvēlēties katru semestri vienu studiju kursu 
no kopēja piedāvājuma par konkrētu mūzikas vēstures un teorijas 
tēmu.  Tādējādi tiek iegūtas prasmes sasaistīt zināšanas par 
kontekstu un vispārējām stilistiskām likumsakarībām ar konkrētas 
specifiskas tēmas dažādiem aspektiem, šādi nodrošinot  
specializācijas profesionālās prasmes.  

Latvijas mūzikas 
vēsture 

4,5 P/G 2 sem. E Studiju kursa galvenais uzdevums sniegt studentiem zināšanas par  
profesionālās mūzikas kultūras attīstības svarīgākajiem procesiem 
un faktiem Latvijā sākot no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Studiju 
kursa apguves rezultātā students ir ieguvis izpratni par cittautiešu 
veidotajām profesionālās mūzikas kultūras vērtībām Latvijā 
Eiropas kultūrvēstures periodu kontekstā līdz 19. gadsimtam un 
būtiskākajiem sasniegumiem nacionālajā mūzikas kultūrā no 19. 
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Apgūtas prasmes apzināti lietot 
mūzikas vēsturisko un stilistisko terminoloģiju Latvijas nacionālās 
mūzikas kultūras vērtību analīzē, pazīt pēc dzirdes un nošu teksta 
svarīgākos dažādu periodu Latvijas komponistu mūzikas 
stilistiskos reprezentantus. 

Džeza vēsture 1,5 G 1  sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par džeza mūzikas specifiku, 
uzbūves un attīstības principiem, vēsturisko attīstību un 
žanriem, kā arī par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā. 

Pasaules tautu 
mūzika 

18 G 6 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par tradicionālo mūziku pasaulē, 
par tās funkcijām sabiedrībā un kultūrā, veido 
etnomuzikoloģiskās un mūzikas kultūru analīzes pamatiemaņas. 

Latvijas un 
Baltijas 
tradicionālā 
mūzika 

9 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par Latvijas un Baltijas 
tradicionālās mūzikas stiliem un žanriem, saturu aplūko plašākā 
– vēsturiskā, reģionālā, etniskā, lingvistiskā, funkcionālā – 
kontekstā, par tradicionālās mūzikas pētniecības vēsturi,  attīsta 
mūsdienu tradicionālās kultūras procesu analītiskās prasmes. 

Latviešu 
tradicionālās 
dziedāšanas 
stili 
 

3 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 

1 sem. 
 
 
 
 

i 
 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu tradicionālās 
dziedāšanas reģionālajiem un lokālajiem stiliem, to izpausmēm, 
attīsta prasmes analizēt latviešu tradicionālās dziedāšanas 
parādības, raksturot stilus, demonstrējot ar balsi konkrētus 
piemērus. 

Tradicionālais 
instrumentārijs 
un 
instrumentālā 
mūzika 

3 
 

G 1 sem. i Studiju kurss aplūko organoloģijas vēsturi, metodoloģiju un 
instrumentu tipoloģiju, latviešu tradicionālā instrumentārija 
lietojumu, funkcijas un semantiku, terminoloģijas un 
konstrukcijas jautājumus dokumentālajā mūzikā un literatūrā.   

Folklora  3 G 1 sem. E Studiju kurss iepazīstina ar folkloras pētniecības 
pamatjēdzieniem – folklora, tauta, identitāte, tradīcija un 
kreativitāte, autentiskums, teksts, folkloras žanrs un žanru 
sistēma, šo jēdzienu izpratnes maiņu pēdējā attīstības posmā, 
aplūko galvenos mūsdienu folkloristikas virzienus un 
svarīgākos pētniecības metodoloģijas jautājumus. 
 

Kultūras 
antropoloģija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras antropoloģijas 
teorijām un pētniecības metodēm, par kultūru kā dažādu 
institūciju kopumu, kuru veido cilvēka uzvedība un simboli, kā 
arī par autoantropoloģiju – kā studēt studēt un saprast 
sabiedrību pie kuras pieder pats pētnieks. 
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Studiju kursi ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa –  45 KP 
Solfedžo 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta analītiskās dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi 

galveno vēsturisko stilu un to raksturīgāko pārstāvju mūzikas valodas 
tipiskos līdzekļus, pilnveido dzirdes un intonēšanas iemaņas. 
Kursa apguves noslēgumā students spēj analizēt un interpretēt mūzikas 
skaņdarbus, spēj precīzi intonēt dažādu laikmetu mūzikas materiālu, ir 
izkopis muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, pilnveidojis ritmisko u.c. 
iemaņu koordinācijas prasmes, apguvis zināšanas par mūzikas 
izteiksmes līdzekļiem un to praktisko pielietojumu skaņdarbu 
interpretācijā.   

Mūzikas teorija 
un analīze 

9 G 4 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes analizēt dažādu kultūru, stilu un žanru 
mūziku (tradicionālās monofonās mūzikas kultūra, latviešu teiktās 
dziesmas, gregoriskie dziedājumi, mesas un dievkalpojumi, 18. – 19.gs. 
komponētā vokālā kamermūzika, tradicionālā polifonās mūzikas 
kultūra, Rietumeiropas akadēmiskā polifonā mūzika, 18.- 19.gs. 
akadēmiskā mūzika, homofonija, variēšana, refrēnformas senajā un 
tradicionālajā mūzikā, latviešu vēlīnā slāņa tradicionālā mūzika, 20.-
21.gs. akadēmiskā un populārā mūzika) orientēties mūzikas tipoloģijās 
un pielietot starptautiski pazīstamu mūzikas terminoloģiju. 

Transkripcija 3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar transkripciju tehnikām un transkripciju 
tipiem etnomuzikoloģiskajā pētniecībā un praksē, attīsta prasmes 
pielietot dažādas transkripciju tehnikas lauka pētījumu u.c. 
dokumentālu ierakstu atšifrēšanā un pētniecībā, attīsta prasmes veidot  
etnonotācijas, lasīt dažādus starptautiskajā praksē pazīstamus 
transkripciju tipus. 

Tradicionālā 
dziedāšana 

7,5 I 5 sem. iv Studiju kurss attīsta prasmes interpretēt dažādus latviešu tradicionālās 
dziedāšanas stilus, orientēties latviešu tradicionālās vokālās mūzikas 
repertuārā, pamatot un raksturot dažādiem lokāliem tradicionālās 
dziedāšanas stiliem raksturīgākās izpausmes. 

Tradicionālo 
instrumentu 
spēle  

7,5 I 5 sem. iv Studiju kursa veido prasmes spēlēt latviešu tradicionālos instrumentus 
– stabules, dūdas, kokles, ģīgas, vijoli, ermoņikas u.c. pamatiemaņu 
līmenī, no tiem vismaz divus instrumentus spēlēt brīvi, atbilstoši 
tradicionālās instrumentālās mūzikas žanriem un lokālajiem stiliem. 
Kursa noslēgumā students orientējas latviešu tradicionālās 
instrumentālās mūzikas lokālo stilu panorāmā un spēj reproducēt 
attiecīgās instrumentu spēles tehnikas, pārzina dokumentēto latviešu 
tradicionālās instrumentālās mūzikas repertuāru. 

Ansamblis 13,5 G 7 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes aprobēt studiju gaitā apgūto teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaņu kompleksu. Studiju kursa apguves 
rezultātā students pārvalda dažādus tradicionālos dziedāšanas stilus, 
daudzbalsības veidus un ansambļa formas, prot muzicēt ansamblī, 
izmantojot dažādus tradicionālās mūzikas instrumentus un vokālās 
tehnikas, orientējas dažādos valodas dialektos un intonāciju specifikā.  

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

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Reliģiju 
vēsture 

1,5 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Uzņēmēj-
darbības 
pamati  
(Darba 
tiesiskās 
attiecības) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Uzņēmēj-
darbības pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija
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Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa – profesionālās izglītības klavierspēles pedagoga  studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija

Tradicionālās 
mūzikas 
mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas tradicionālās mūzikas mācīšanas metodikā, 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 
stundas tipus, veidus, stundu modeļus, mācību priekšmeta 
satura prasības, satura plānošanu, satura apguves metodes, 
audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Skat. studiju programmā Mūzikas vēsture un teorija 

Praktiskā daļa – 4,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

C daļa – brīvās izvēles vispārējie studiju kursi – 9 KP  
Kompozīcija 3 vai 

1,5 
G 2 vai 1 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Speciālā  dator-
programma  

3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Svešvaloda 3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Elektro-
akustiskā 
mūzika 

3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 2 sem. i 

Instrumenta 
spēle 

3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Improvizācija 3 vai 
1,5 

G 2 vai 1 sem. i 

Lietuviešu 
tradicionālā 
kultūra un 
folklora 

3 G 2 sem. iv 

Lietuviešu 
valoda 

3 G 2 sem. iv 

Prakse – 39 KP 
Arhīvu prakse 10,5 I 4 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par arhīvu un 

bibliotēku darbības un to katalogu uzbūves principiem, par 
nozīmīgākajiem Latvijas mūzikas bibliotēkām un to fondiem 
(īpaši LNB Letonikas nodaļā un LAkB Rokrakstu un reto 
grāmatu nodaļā glabātajiem latviešu mūzikas rokrakstiem, 
skaņdarbu partitūrām), par galvenajiem valsts mūzikas arhīviem 
un to svarīgiem latviešu mūzikas dokumentu fondiem un to 
izmantošanu.  

Tradicionālās 
mūzikas 
ansambļa 
prakse 

6 I 3 sem. i Studiju kursā Ansamblis iegūtās prasmes aprobē publiskā 
koncertdarbībā - vada  tradicionālās mūzikas ansambļus un pats 
tajos muzicē.  

Lauka 
pētījumi 

10,5 G/I 7 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas par lauka pētījumu 
formām un šādu pētījumu uzdevumiem, praktiskajās nodarbībās 
uzkrāj pieredzi tradicionālās kultūras procesu analīzē, attīsta 
prasmes apstrādāt lauka pētījumos iegūto informāciju un 
aprakstīt etnogrāfiskos avotus.  
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Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Lektora 
prakse 

3 G/I 1 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst zināšanas par lekciju 
formām, lektora darbības uzdevumiem, lektora un 
mērķauditorijas saskarsmes psiholoģiju, par skatuves kultūru un 
skatuves runas profesionālajām niansēm attīsta lektora prasmes 
– koncertu programmas pieteikšana un vadīšana, lekciju 
lasīšana, izmantojot audio/videomateriālus, uzbūvēt jeb modelēt 
lekciju kādā noteiktā lektora darba formā. 

Redaktora 
prakse 

3 G/I 1 sem. i Studiju kursa sniedz nepieciešamās profesionālās prasmes 
tekstu rediģēšanā, apstrādāt no citiem avotiem aizgūtu 
informāciju, rediģēt mūzikas publicistikas un zinātniskus 
tekstus, lietot redaktora darbā nepieciešamos palīglīdzekļus.  

Publicistikas 
prakse 

3 G/I 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādiem mūzikas 
publicistikas žanriem, valodas stila īpatnībām, attīsta prasmes 
analītiski vērtēt kultūras un mūzikas dzīvi noteiktā vēstures 
kontekstā, analīzes rezultātus, spriedumus un vērtējumus trāpīgi 
(oriģināli) izpaust rakstveidā, ievērojot labu, mūsdienīgu 
latviešu literāro valodu. 

Žurnālistikas 
prakse 

3 G/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par žurnālistikas formām radio 
mūzikas raidījumos, par žurnālista ētiku, radio mūzikas 
redaktora darba specifiku, mikrofona lietošanas kultūru, attīsta 
prasmes vadīt muzikālu programmu radio tiešajā ēterā, intervēt 
vai komentēt kādu mūzikas dzīves norisi tiešajā ēterā. 
 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs 
etno-
muzikoloģiā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
etnomūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un 
savu kompetenci students kolokvija veidā pierāda 
diplomeksāmenā. 

Kolektīvās 
muzicēšanas 
koncert-
eksāmens 

6 G 1 sem. DE Students ar muzicējošu vienību iestudē vienas koncertdaļas 
tradicionālās mūzikas repertuāru un publiskā koncertā pierāda    
tradicionālās mūzikas ansambļa vadīšanas un muzicēšanas 
prasmes. 

Bakalaura 
darba izstrāde 
un 
aizstāvēšana 

9 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā students stādā ar zinātnisko, 
uzziņu un mācību literatūru, notografiskajiem materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas un 
praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomdarbu un publiski to 
aizstāv. 

 
2.5.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

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

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40%  pret 0,60%, t.i. no 40 
darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas saturu 
apguva patstāvīgajā darbā. 
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Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses darbā un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa 
īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma 
lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu 
satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
 
Programmas daļas  Studiju kursi 
A daļa - 
programmas 
obligātā daļa:  
150 ECTS  KP 
iekļauti 
profesionālie 
studiju kursi  
(120 ECTS KP) 
un 
vispārizglītojošie 
studiju kursi  
(30 ECTS KP).  

1. Profesionālie studiju kursi – 120 ECTS  KP  
Profesionālo studiju cikls muzikoloģijā sastāv no 18 studiju kursiem: teorētisko 
zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 11 studiju kursi (88,5 KP), praktisko iemaņu 
apguvei - 8 studiju kursi ( 31,5 KP).  
Profesionālo studiju cikls tradicionālajā mūzikā sastāv no 15 studiju kursiem: 
teorētisko zināšanu apguves nodrošināšanai plānoti 8 studiju kursi (70,5 KP), 
praktisko iemaņu apguvei - 7 studiju kursi ( 49,5 KP).  
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  
(profesionālās 
izglītības mūzikas 
teorētisko priekšmetu 
pedagoga studiju kursi 
)   

24 ECTS  KP 

 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas muzikologs varētu veikt 
mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumus mūzikas profesionālās vai 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  
Ierobežotās izvēles daļas apguve muzikologam paver plašākas darba tirgus iespējas, 
kā arī veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 
izglītības sistēmā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP:  
Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, Vispārējā metodika, Mūzikas 
teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika 
 Praktiskā daļa –  4,5  KP: Pedagoģiskā prakse 
 

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 
muzikoloģijas specializācijas jomās – informātikas tehnoloģijās, lietišķajās 
svešvalodās, daudzveidīgāku mūzikas stilu  un žanru apguvē, mūsdienu 
kompozīcijas tehnikās, improvizācijā. 

Prakse – 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.  Mūzikas vēstures un teorijas programmas studentiem prakses laikā 
ir plānota: klavierspēle, folkloras prakse, lektora prakse, redaktora prakse, 
publicistikas prakse,  žurnālistikas prakse, arhīvu prakse, bet 
Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem prakses laikā ir plānota: 
arhīvu prakse, tradicionālās mūzikas ansambļa prakse, lauka pētījumi, lektora 
prakse un publicistikas prakse.  
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Valsts 
pārbaudījumi  
18 ECTS KP: 

Mūzikas vēstures un teorijas programmas studentiem programmas noslēgumā ir 
jākārto integrētais valsts pārbaudījums mūzikas vēsturē un teorijā un jāaizstāv 
bakalaura darbs muzikoloģijā 18 KP apjomā, Mūzikas teorētisko priekšmetu 
metodikas un pedagoģiskās prakses studiju kursu noslēgumā jākārto 
diplomeksāmens. 
Etnomuzikoloģijas apakšprogrammas studentiem studiju noslēgumā ir jākārto šādi 
diplomeksāmeni - kolokvijs etnomuzikoloģijā, kolektīvās muzicēšanas 
koncerteksāmens, jāaizstāv bakalaura darbs.  
Tradicionālās mūzikas pedagoģiskās prakses studiju kursu noslēgumā jākārto 
diplomeksāmens. 

Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu 
sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 
aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senātā, 
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura 
un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.5.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības profesionālās vai 
profesionālās ievirzes mūzikas vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā: t.i. studiju 
programmā Mūzikas vēsture un teorija - mūzikas literatūrā, solfedžo, mūzikas teorijā (harmonija, 
polifonija, forma) kolokvijs akadēmiskajā mūzikā; apakšprogrammā Etnomuzikoloģija - mūzikas 
literatūrā, solfedžo un mūzikas teorijā, kolokvijs tradicionālajā mūzikā.  

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 
eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, iegūtais vērtējums 
nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 
2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām 
vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
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2.5.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  
(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas 
un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu zināšanu un prasmju 
novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 
prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu 
komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, 
vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   
Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Sakarā  ar jaunas satura koncepcijas ieviešanu mūzikas vēstures un teorijas 
disciplīnu studiju kursos bakalaura studiju programmām Instrumentālā mūzika, Vispārējās 
izglītības mūzikas skolotājs, Vokālā mūzika, apakšprogrammai Kora diriģēšana Muzikoloģijas 
katedra doc. J. Kudiņa vadībā ir aprobējusi jauna studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija 
tematiskās daļas Renesanses un baroka mūzikas stilistika un Klasicisma un romantisma mūzikas 
stilistika, kā arī studiju kursa Latvijas mūzikas vēsture aprakstus, iekļaujot jaunākās zinātniskās 
literatūras atziņas, kā arī metodiskā darba pamatnostādnes. Aptaujājot studiju programmu 
Instrumentālā mūzika, Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Vokālā mūzika un 
apakšprogrammas Kora diriģēšana 3. un 4. semestra studējošos, pārsvarā iegūtas pozitīvas 
atsauksmes par jauno studiju kursu saturu un īstenojuma metodēm. 

Vēl bakalaura studiju programmām Instrumentālā mūzika, Vispārējās izglītības mūzikas 
skolotājs, Vokālā mūzika, apakšprogrammai Kora diriģēšana Muzikoloģijas katedras vadītājs 
doc. J. Kudiņš sadarbībā ar katedras docētējiem ir izstrādājis jaunā studiju kursa Mūzikas vēsture 
un teorija tematisko daļu – 20. gadsimta modernisma mūzikas stilistika – kursu aprakstus 5. 
studiju semestrim.         J. Kudiņa vadībā Muzikoloģijas katedras docētāji ir arī izstrādājuši 
aprakstus studiju kursa Mūzikas vēsture un teorija izvēles šādām tematiskajām daļām, ko ir 
izvēlējušies studējošie. 5. semestris: Paralēles skaņdarba un literāra darba koncepcijā: žanri, 
formas, izteiksmes līdzekļi (docente B. Jaunslaviete), Sakrālā tēma Eiropas mūzikas kultūras 
vēsturē (lektore J. Jonāne), Viduslaiku mūzikas teorija un prakse (asociētais profesors G. Prānis), 
Opera un muzikālais teātris 20. gadsimtā (docētāja G. Šmite), Tonalitāte Eiropas mūzikas 
vēsturē: dzimšana, uzplaukums un nogalināšana (asociētais profesors A. Vecumnieks). 6. 
semestris: 18. gadsimta komiskā opera (profesore L. Fūrmane), Sonorika mūzikā – tās izcelsme, 
veidi, žanriskās un stilistiskās īpatnības (docente B. Jaunslaviete), Koncerta žanrs mūzikas 
teorijā un praksē (profesore J. Ļebedeva), Renesanses mūzikas skolas, tradīcijas un 
interpretācijas aspekti (asociētais profesors G. Prānis), Baltijas laikmetīgā mūzika (docētāja G. 
Šmite), Gustava Mālera simfonijas: idejas, stils un pārmantojamība mūzikas kultūrā (docētājs A. 
Šuriņš), Totalitārisms un mūzika (asociētais profesors A. Vecumnieks). 
Studiju procesa inovācijas:   
   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 16 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 
iegūst tiesības  strādāt par mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu mūzikas profesionālajās izglītības 
iestādēs. Mērķtiecīgi ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Pedagoģiskā prakse tika organizēta 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas Domes pašvaldības 
mūzikas skolās ar kurām ir noslēgti pedagoģiskās prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi 
un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta 
prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.  
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Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 
esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 
aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 
Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba iespējas, 
lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    

 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem un 
studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie docētāji 
ir pieredzes bagāti un starptautiski atzīti muzikologi.  
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
2011 
-  1. septembrī koncertlekcija Itāļu mūzika, Mākslas izstāžu zālē Birža 
-  3. septembrī koncertu vadība sarīkojumā JVLMA Barona ielas svētki 
-  6. oktobris – R.Jermaka autorkoncerts Rīgas Latviešu biedrībā 
-  20. novembris - koncerta vadība JVLMA Pāvelam Lisicianam – 100  
- Ērģeles-Bahs-laikmets. 6.koncerts. JVLMA. Atmiņu vakars Nikolajam Kačalovam – 100. 
- Pateicības un atvadu vārdi profesoram Imantam Kokaram. Diena, 2011.gada 29.novembris 
2012 
-  2. marts – Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerts JVLMA 
-  16. marts – kokles klases studentu koncerts, CD atvēršana JVLMA 
-  30. marts – J.Dūmiņa piemiņas koncerta vadība VEF Kultūras pilī 
- 18. aprīlis. Koncerta Ērģeles-Bahs-laikmets. 7. koncerts. vadība JVLMA ērģeļzālē 
-  20.aprīlis – Māras Doles piemiņas koncerta vadība JVLMA 
-  12.jūnijs – Tautasdziesmas daudzinājums Dziesmas tinu kamolā, RLB Zelta zālē 
-  CD Stāsts aiz stāsta anotācija (Spēlē JVLMA koklētāju ansamblis) 
 
profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
Komponētie skaņdarbi: 
- Mūzika filmai 360.  Pasūtītājs Dor Filmproduktions GesmbH, Vīne ( Austrija) 
 - Rundāles kvintets. Pasūtītājs LNSO (solistu grupa) 
- Kvintets četriem saksofoniem un klavierēm. Pasūtītājs Ķelnes 
saksofonu kvartets 
Skaņdarbu pirmatskaņojumi: 
- Ashug`s story, Kremerata Baltica, Vīne, 3.05.2012, dir. Andris Veismanis 
- Drāma altam un ērģelēm, Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīca, 01.06.2012 
- Psalmofonija, akadēmiskais koris Latvija, Rīgas Sv. Pētera baznīca, 19.06.2012 
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Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās saikne ar studiju programmu īstenošanu 
profesore, Dr. art. Anda Beitāne 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Tradīciju robežas Latvijas etnomuzikoloģijā. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 
3. kongress un Letonikas 4. kongress. K. Barona dienu konference Tradīcija un robežas. Rīga, 
2011. gada 25. - 26. oktobris.  
- Referāts: Historical sources and fieldwork in Latvian ethnomusicology: experience and results. 
19th Meeting of the ICTM Study group on historical sources of traditional music Historical 
sources and contemporary fieldwork in ethnomusicology - relationship, dialogue, mutual benefit. 
Vīne (Austrija), 2012. gada 6. - 10. marts. 
- Referāts: Multipart singing in Latvian traditional music: awards and everyday practice. Second 
symposium of the ICTM Study group for multipart music. Tirāna (Albānija), 2012. gada 22. - 29. 
maijs. 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Paradigmu maiņa Latvijas etnomuzikoloģijā: atgriešanās pie latviešu un cittautu mūzikas 
sakariem. Grām.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule, 2012. 22 – 36 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
- Dziesmu un deju svētku padomes locekle. 
- Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle 
- Valsts Kultūrkapitāla fonda tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja. 
- LZP eksperte mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija. 
- ICTM (International council for traditional music) daudzbalsīgās mūzikas un Vēsturisko avotu 
studiju grupu locekle. 
- Starptautiskās balāžu komisijas (International Ballad Comission/ Kommission fur 
Volksdichtung) locekle. 
- Rēzeknes Augstskolas Zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle. 
- Latvijas Kultūras akadēmijas promocijas padomes locekle. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
asociētā profesore, Dr. art. Inese Bite 
Dažādas aktivitātes 
- Sagatavots (iesniegts) publicēšanai lekciju konspekts harmonijā mūzikas vidusskolām ESF 
projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros.  
- Sagatavots (iesniegts) publicēšanai uzdevumu krājums harmonijā mūzikas vidusskolām ESF 
projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros.  
- ESF projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros lekcijs 
Harmonija mūzikas vidusskolā 2011. gada oktobrī.. 
Profesors/pētnieks, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Akustiskā biokomunikācija un daži bērnu mūzikas veidi. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 1(61): 44-45. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 1. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 2(62): 46-50. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 2. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 3(63): 52-57. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 3. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 4(64): 50-53. 
- CD/DVD publikācija:Psalmu dziedāšana Latgalē. Officium defunctorum. The Office of the Dead in 
Latgale. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

Recenzija Diskursu savienošana. Letonica par Daces Bulas grāmatu Mūsdienu folkloristika. 
Paradigmu maiņa. Humanitāro zinātņu žurnāls Literatūra, folklora, māksla. Nr. 21. Rīga: Zinātne, 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve: 2011, 236-237 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
 
 



319 
 

profesore/pētniece, Dr. art. Lolita Fūrmane 
Dalība konferencēs, semināros  
Referāts Mūzikas vēstures disciplīna un priekšstati par to Latvijā aprobētajos mācību izdevumos 
konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. 
aprīlis JVLMA. 
Dažādas aktivitātes 
- 15.07. - 30.09.2011. - Starptautiskā projekta "Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles senās nošu 
kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija" vadība un realizācija. Projektā iesaistītas 
JVLMA un Leipcigas universitāte, Leipcigas Baha arhīvs, LNB Mūzikas nodaļa. Projekts 
realizēts ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansiālu atbalstu. Projekta rezultāti publiskoti 
starptautiskajā RISM (Repertoir international des sources musicales) katalogā.   
- 01.10.-20.11.2011. - zinātniskā DAAD stipendija pētniecības veikšanai Vācijas bibliotēkās un 
arhīvos. Izpētes centrā: Baha recepcijas jautājumi Baltijā. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
Dalība konferencēs, semināros  
- Meistardarbnīcas vadība (kopā ar I.Nelsoni) Jauni akcenti mūzikas mācības programmā 
7.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pedagoģijas problēmas. 2011.gada 24. 
septembris, Daugavpils Universitāte. 
- Referāts System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention abilities by 7-8 years 
old children Starptautiskajā Kognitīvās psiholoģijas un biheivioristikas konferencē Singapūrā, 
2012.gada 13.-14.februāris. Līdzdalība V.Bernhofa referāta sagatavošanā.                                                    
- Referāts Mūzikas vēstures un Mūzikas teorijas katedru pirmā desmitgade konferencē 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis 
JVLMA. 
- Darbs žūrijā Jauno muzikologu starptautiskajā konferencē konkursā Gruzijā, Tbilisi. 2012. gada 
29.–30. aprīlis.  
- Meistarklases mūzikas skolu un augstskolas solfedžo pedagogiem (lekcijas un praktiskās 
nodarbības) Gruzijā, Tbilisi Mūzikas akadēmijā. 2012.gada 1.–2.maijs. 
- Referāts Galantās spēles Jozefa Haidna klaviersonāšu finālos 7. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. 
gada 10. maijs  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Grāmata Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Arnolda Klotiņa 
redakcijā. Teksta autori I.Grauzdiņa, L.Kārkliņš, A.Klotiņš, D.Mazvērsīte, I.Šarkovska-Liepiņa. 
Rīga: LU LFMI, 2011. 
- Raksts Meklējiet pēc adreses www.music.lv/lek jeb īsi par Latvijas ērģelēm. Rakstu krājums 
Otrā starptautiskā muzikoloģijas studentu konference konkurss. 88.- 98.lpp.[krājumā ievietoti arī 
docētāju – žūrijas locekļu – referāti] Vano Saradžišvili Tbilisi Valsts konservatorija, 2012. 
- Raksts Jauni fakti par Valkera ērģelēm Rīgas Domā. Zinātnisko rakstu krājumā Mūzikas 
zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012.120.–
132.lpp. 
- Līdzautore  V.Bernhofa publikācijai System of pitch and rhythm patterns to promote aural 
attention abilities by 7-8 years old children konferences zinātnisko rakstu krājumā (Print ISSN: 
2251-1865, E-Periodical ISSN: 2251-1881) 
- Līdzautore V.Bernhofa rakstam System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention 
abilities in 7-8 years old children  iesniegts ekspertiem (international peer-review) 
recenzēšanai.The GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)- (Print ISSN: 2251-2853, E-
periodical: 2251-2861) 
- Raksts Skaņu ierakstu izmantojums muzikālās dzirdes attīstībā. Rēzeknes Augstskolas 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā rakstu 
krājumam (konference notiks 2012. gada 28.–30.septembrī) 
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- Raksts Latviešu komponisti un mūziķi grāmatā Latviešu vārdi Krievijas vēsturē (1 loksne), izd. 
Amber Bridge Baltic fonds. Nodots publicēšanai 2012. jūnijs. 
- Zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV sastādītāja un 
galvenā redaktore. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012. 

Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu 
krājumam Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Recenzija par I.Žunes grāmatu Kāda mūziķa dzīves stāsts (par I. Grapu). 2012. gada aprīlis 
(manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Marinas Karasjovas (Maskava) vieslekcijas solfedžo metodijas aktualitātēs organizēšana 
republikas MS pedagogiem JVLMA 11.10.11 
- Vispārizglītojošo skolu audzēkņu solfedžo olimpiāde – materiālu sagatavošana un darbs žūrijā 
JVLMA 8. Marts. 
- 16.03.2012. Jaunais lektors – seminārs Mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Līdzdalība semināra 
organizācijā un vērtēšanā. 
- Līdzdalība ESF projekta Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanā  programmā 
Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana. 
Līgums – lektora pakalpojumi – no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. augustam. 
Lekcijas un praktisko nodarbību tēma: I.Grauzdiņa. Mūzikas klausīšanās organizācijas formas un 
saturs jaunākajās klasēs. 
- 2011.gadā: 6. oktobris - JVLMA, 25. oktobris - Cēsīs, 26. oktobris - Rīgas 80. vsk., 27. oktobris 
- Ludzā, 28. oktobris - Rīgas 25. vsk, 29. oktobris - Rēzeknē; 21. novembris – Rīgā. 
- 2012. gadā: 24.-27. janvāris - Rīgā, 13. februāris - Ventspilī, 12. marts – Limbažos, 13. marts – 
Alūksne, 24. marts – Rīga, 10. aprīlis – Daugavpilī. 
- 2011.gada 11.-17.oktobris – kursi MV mūzikas teorijas pedagogiem: Lekciju tēmas: 1) Soli pa 
solim praktiskās harmonijas apguvē; 2) Harmonijas apguves ceļš angļu pedagogu skatījumā; 3) 
JVLMA e-vides prezentācija. 
- 2011.gada novembris: lekcija MV stīgu instrumentu pedagogu tālākizglītības kursos Baroka 
laikmets mūzikā: afektu teorija, muzikālā retorika, tipiskie žanri un formas. Jelgavā (27.11), 
Daugavpilī (28.11), Rīgā (30.11). 
- 2011.gada 31.oktobris - Seminārs Mūzikas vidusskolu mūzikas teorijas skolotājiem: Kursu 
izvērtējums – dalībnieku aptaujas rezultātu apkopojums un analīze. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
docente/pētniece, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen 
Musikkritik, nolasīts  23. starptautiskajā Baltijas seminārā Musik im Baltikum  Lineburgā 
(Vācijā), 2011. gada 11. novembrī.  
- Referāts Alfrēda Kalniņa vokālā mūzika cittautu kritiķu skatījumā. Nolasīts Daugavpils 
Universitātes 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2012. gada 19. Aprīlī. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
vadītāja, galvenā redaktore. 
lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 
2011./2012. akadēmiskajā gadā atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. 
docents/pētnieks, Dr. art. Jānis Kudiņš 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the local stylistic traditions in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference 
Principles of music composing: National Romanticism and Contemporary Music (Mūzikas 
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kompozīcijas principi: nacionālais romantisms un mūsdienu mūzika). Viļņā (Lietuva), Lietuvas 
Komponistu Savienībā, 2011. gada 19.–21. oktobrī.  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic 
works by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference 
The musical work as sign (Mūzikas darbs kā zīme). Bidgoščā (Polija), Bidgoščas Mūzikas 
akadēmijā, 2011. gada 22.–23. novembrī.  
- Referāts The notion of style and peculiarities of its perception within the context of music study 
of 20th century modernism and postmodernism. Starptautiska zinātniskā konference New Music in 
History Writing and New Approaches to Writing Music History (Jaunā mūzika vēstures 
pētniecībā un jaunas pieejas mūzikas vēstures izpētē). Tallinā (Igaunija), Igaunijas Mūzikas un 
Teātra akadēmijā, 2012. gada 2. – 4. februārī.  
- Referāts Muzikoloģijas studijas JVLMA. No pirmsākumiem līdz šodienai skaitļu, faktu un 
nozares definīciju kontekstā konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes 
aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis JVLMA. 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Neoromanticism as a dominating tendency in the symphonic music of latvian composers in the 
last third of the 20th century and the beginning of the 21st century. The local causes for its 
topicality in the context of European music history. In: Principles of music composing: National 
Romanticism and Contemporary Music. Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 
2012 (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. gada oktobris). 
- The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the early 21st 
century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. In: The musical work as sign. Bydgoszcz: 
Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. 
gada novembris). 
- Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu krājumam 
Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 
Daugavpils Universitāte, 2011. gada 6. maijā organizācijas komitejas un redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA zinātniskās pētniecības projekta Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un 
filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi vadītājs 
– koordinators, projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas 
akadēmijas raksti. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 
- Organizējis semināru mūzikas literatūrā mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu pedagogiem. 
JVLMA, 2011. gada 31. oktobris. 
- Organizējis sacensības (semināru) Jaunais lektors mūzikas vidusskolu pedagogiem un 
audzēkņiem. JVLMA, 2012.gada 16. marts. 
- JVLMA muzikoloģijas studiju pirmā izlaiduma 60 gadskārtas atcerei veltītās konferences 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes rīkotājs un konferences 
vadītājs. JVLMA, 2012. gada 13. aprīlis. 
lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 
Dažādas aktivitātes 
- Pētera Vaska mūzikas kompaktdiska „Vox amoris“ (izdevējs  SCHOTT/WERGO, Vācija)  
mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 
- Rudens Kamermūzikas festivāls 2012 -mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde (2012). 
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- Starptautiskas ekspertu komisijas locekle Ensemble Modern (Frankfurte) un Vidus-Austrum-
Eiropas reģiona Gētes institūtu kopīgi attīstītajā starptautiskajā projektā „Woher? – Wohin?  
Mythen – Nation – Identitäten“. 
- Eseja Uzskaņotam klusumam // Liepājiņa : neparasta laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides 
grāmata. Liepāja: Biedrība KLUBS, 2011, 102- 103. lpp. 
- ES finansētās Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas ietvaros realizēta 
pētnieciskā darbība Parīzes mūzikas muzejā, kā arī K. A. Debisī  daiļradei veltītu lekciju 
apmeklējums Musée de l'Orangerie. 2012. gada 9. - 14. maijs, Parīze. 
- Teorētisko un praktisko nodarbību vadība profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītības kursos Daudzveidīgas mācību metodes profesionālā vidējā izglītības programmā 
Mūzikas teorija. 2011. gada 14. Oktobris. 
profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mūzikas formas kurss Muzikas Akademija: tradīcijas un pieejas dažados laika posmos 
konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. 
aprīlis JVLMA. 
- Referāts Latvijas komponistu skaņdarbu orķestrim žanru panorāma: statistiski hronoloģisks 
aspekts 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 
mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. gada 10. maijs.  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Par formu un tās funkcionālo aspektu mūzikā. Grām.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 
mainīgais. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2012. 178-192 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
1. Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Daži polifonijas teorijas aspekti (krievu val.). Grām.: Istorija osvešajet put' sovremennosti. 
Maskavas Konservatorija, 2012. 
- 15. gadsimta Anglijas daudzbalsības nozīme stingrā stila principu veidošanā (krievu val.). 
Grām.: Istorija osvešajet put' sovremennosti. Maskavas Konservatorija, 2012. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mesa mūsdienu latviešu mūzikā (uz Romualda Jermaka un Pētera Butāna mesu 
pamata) /Месса в современной латышской музыке (на основе месс Ромуала Ермака и 
Петериса Бутана). 3. Starptautiskajā Muzikoloģijas studentu konference Tbilisi Konservatorijā 
(Gruzija) 2012. gada 27.-29.aprīlī. 
- Referāts Polifonās domāšanas izpausmes Jura Karlsona kantātē Laudate Domino. 7. 
Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī 
2012. gada 10.maijā.  
pētnieks, Dr. art. Armands Šuriņš 
Dažādas aktivitātes 
* Programmas tekstu izstrāde JVLMA simfoniskā orķestra koncertiem:  
- 2011. gada septembrī, JVLMA SO sezonas atklāšanas koncerts (J. Haidns un F. Lists), 
- 2012. gada janvārī/februārī 2012., JVLMA SO koncerts Mūžam dzīvā klasika (ar L.van 
Bēthovena 6.simfoniju), 
- 12.III 2012., JVLMA Klavieru katedras pedagogu 1.konc. J.Vītolam - 150, 
- 31.III 2012., JVLMA SO koncerts Ziemeļu skaņkārtā, 
- 26.IV 2012., JVLMA SO sezonas noslēgumkoncerts LU (ar F. Lista Kronēšanas mesas 
atskaņojumu programmā). 
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* Anotācija prof. Jura Kalnciema ieskaņotajam CD Sursum corda (F.Lista mazākpazīstamie 
klavierdarbi, sakarā ar komponista 200-gades atceri). 
* ESF projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros izdots 
mācību materiāls Uzskates līdzekļu  kopumu viduslaiku, Renesanses un baroka mūzikas apguvei 
mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Rīga, Valsts izglītības valsts aģentūra, 2012. 
lektore, Mg. art. Ieva Tihovska 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Sēlpils un Vārnavas mūzika CD Saucējas. Dziediet, meitas vokorā: Sēlpils un Vārnavas folklora 
bukletā. Lauska, 2012. 

Klavierspēles studiju kursa  īstenošanu nodrošina Vispārējā klavieru katedra. 
Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mākslinieciskajā un 

organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā 

darbībadarbība 
Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāri piedalās 

koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā koncertā 
JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi koncertatskaņojuma līmenī, 
sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 
(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki piedalījās 
Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles piemiņas 
koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un jauno 
pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, pilda 
Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks. 
Doc. Vita Vēriņa piedalījās PMP koncertā Pavasara meditācijas 
         Doc. Atis Stepiņš spēlēja ērģeļmūzikas koncertos Latvijā, Ukrainā, Krievijā, ir uzrakstījis 
kompozīciju klavierēm – Prelūdija, meditāvija un fūga, kas atskaņota JVLMA ērģeļzālē. 
Lekt. Solvita Vanaga regulāri piedalās ērģeļkoncertos Sv. Ģertrūdes baznīcā. 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Izvērtējamajā akadēmiskajā studiju gadā profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 3. semestra studējošie lektora prakses ietvaros 
aktīvi iesaistījās akadēmijas koncertu vadīšanā. 

Apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 1. – 7. semestra studējošie aktīvi iesaistījās lauka 
pētījumu veikšanā pieredzējušo Muzikoloģijas katedras Etnomuzikoloģijas klases docētāju vadībā, 
tādējādi sniedzot pienesumu tradicionālās mūzikas kultūras dažādu tēmu izpētē Latvijā. 
 Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 3. – 4. semestra studējošie Jolanta 
Čakare, Ričards Čerenkovs,  Gunta Goiževska, Maruta Rubeze un Laima Zandarta zinātniskā 
darba prakses ietvaros aktīvi iesaistījās izpētes darba veikšanā, sadarbojoties ar Zinātniskās 
pētniecības centru savu maģistra pētījumu izstrādē. Maģistrants Voldemārs Johansons ERASMUS 
programmas ietvaros zinātniskā darba praksi veica Neapoles konservatorijā (Itālijā), aktīvi 
iesaistoties informācijas par dažādām izpētes iespējām apmaiņā starp augstskolām. 
 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 
8.semestra studējošās izstrādāja un ar augstu vērtējumu aizstāvēja šādus bakalaura darbus 
(pētījumus): 
Agata Meļņikova:  Progresīvais roks un kontrkultūras konteksti 20. gadsimta 60. gados un 70. 
gadu sākumā (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane) 
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Viktorija Zubairova: Muzikologu izglītošanas pamattendences Latvijā (zinātniskā vadītāja 
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa) 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija 
apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 8. semestra studējošās izstrādāja un ar augstu vērtējumu 
aizstāvēja šādus bakalaura darbus (pētījumus): 
Kristīne Ādmine: Burdondaudzbalsība suitu kāzās (zinātniskā vadītāja lektore, Mg. art. Ieva 
Tihovska) 
Diāna Dreimane: Rāmja bungas un to spēles tradīcijas Latgalē (zinātniskā vadītāja lektore, Mg. art. 
Ieva Tihovska) 
Oskars Patjanko: Ermoņikas Vidzemē (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko) 

Studējošajiem ir nodrošinātas plašas iespējas savu profesionālo varējumu papildināt, 
studējot ārvalstu mūzikas augstskolās. Erasmus apmaiņas programmu ietvaros bakalaura studiju 
līmenī ārzemju augstskolās studēja Līva Suitiņa, Aiga Sprindža, Agata Meļņikova un Viktorija 
Zubairova. Maģistra programmas ietvaros ārzemēs studēja maģistrants Voldemārs Johansons. 

JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā, piemēram: 
AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org 
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk 
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org 
NICA (Network of International Cooperation in Arts) 
EPTA (European Piano Teacher Association) 
ESTA (European String Teacher Association) 
EVTA (European Vocal Teacher Association) 
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association) 

 
2.5.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 
iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 
organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, 
no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 
Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. 
Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un 
pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa 
eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. 
Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 
programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 
kursa apguves sākumā.  
 
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
   
Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
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Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 
2.5.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 
kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 

   



326 
 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.5.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru 
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 
2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja 
studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Mūzikas 
vēsture un teorija. Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem 
rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mūzikas 
vēsture un teorija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura 
studiju programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu (izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas apjoms ir 

vismaz 160 kredītpunkti.  
9. Bakalaura programmas obligātais 
saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 20 
kredītpunkti. 

 

 

 

 

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzikas vēsture un teorija satura 
un apjoma parametri: 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi pilna laika 
studijās. 

 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 
Mūzikas vēsture un teorija  - 36 KP 
Muzikoloģija – 1 KP 
Mūzikas vēsture – 24 
Latviešu mūzikas vēsture – 5 KP 
Orķestra stilu vēsture – 3 KP 
Literatūras teorija  – 3 KP 
Etnomuzikoloģija 
Etnomuzikoloģija – 4 KP 
Ievads mūzikas vēsturē – 1 KP 
Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika – 2 KP 
Mūzikas vēsture un teorija – 9 KP 
Latvijas mūzikas vēsture – 3 KP 
Folklora – 2 KP 
Kultūras antropoloģija – 2 KP 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika – 5 KP 
Mūzikas teorija un analīze – 6 KP 
Džeza vēsture – 1 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 
kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. bakalaura programmas brīvās 
izvēles studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 6 
kredītpunkti   

 
 
 

 
9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 

26 kredītpunkti; 

 

Mūzikas vēsture un teorija - 60 KP 
Bakalaura darbs 5 KP 
Harmonija –  6 KP 
Polifonija – 8 KP 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika 3 KP 
Instrumentu mācība – 2KP 
Mūzikas forma – 10 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas  metodika – 2  KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
Ritmika - 2 KP 
Skatuves runa – 1 KP 
Partitūras spēle un instrumentācija – 4 KP 
Solfedžo – 3 KP 
 
Etnomuzikoloģija - 60 KP 
Bakalaura darbs – 4 KP 
Populārā mūzika – 1 KP 
Latviešu tradicionālās dziedāšanas stili – 2 KP 
Tradicionālais instrumentārijs un instrumentālā mūzika – 2 KP 
Solfedžo – 3 KP 
Pasaules tautu mūzika –  12 KP 
Transkripcija – 2 KP 
Tradicionālā dziedāšana – 5 KP 
Tradicionālo instrumentu spēle – 5 KP 
Ansamblis – 9 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Tradicionālās mūzikas mācīšanas metodika – 2  KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
 
 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 
specializācijas prasībām. Izvēloties piedāvātos studiju kursus, kursa apguves 
saturu izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo 
profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 
paplašināšanai. 
 
 
Mūzikas vēsture un teorija - 26 KP  
Klavierspēle – 12 KP 
Arhīvu prakse – 2 KP 
Lauka pētījumi – 2 KP 
Lektora prakse – 2 KP 
Redaktora prakse – 2 KP 
Publicistikas prakse – 3 KP 
Žurnālistikas prakse – 3 KP 
 
Etnomuzikoloģija - 26 KP 
Arhīvu prakse – 7 KP 
Lauka pētījumi – 7 KP 
Lektora prakse – 2 KP 
Redaktora prakse – 2 KP 
Publicistikas prakse – 2 KP 
Žurnālistikas prakse – 2 KP 
Tradicionālās mūzikas ansambļa prakse – 4 KP  
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9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana 
un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 

 

 

10. Studiju kursu izvēli bakalaura 
programmā, studiju kursu apjomu un 
saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 

11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu apjoma 
īsteno praktiski. 

15. Pēc bakalaura programmas 
apguves piešķir piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā). 

 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Mūzikas vēsture un teorija 
Mūzikas vēsture un teorija – 6 KP 
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP 
 
Etnomuzikoloģija 
Kolokvijs etnomuzikoloģijā – 2 KP 
Kolektīvās muzicēšanas koncerteksāmens – 4 KP 
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 6 KP 
 

Profesijas standarts Muzikologs  

 
 
 
Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti: 
Mūzikas vēsture un teorija  54 KP apjomā, t.i. vid. 33,8 procenti. 
Etnomuzikoloģija 69 KP apjomā, t.i. vid. 43 procenti. 
 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds 
mūzikā un muzikologa profesionālā kvalifikācija. 

 
2.5.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA. Studiju programmas apraksts  
ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: www.polifonia-
tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 
izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Lietuvas Mūzikas un Teātra 
akadēmijas un Hannoveres (Vācija) Mūzikas un drāmas universitātes īstenojamās studiju 
programmas, kurās ir senas tradīcijas muzikologu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju 
programmas ir starptautiski akreditētas un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto 
programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA studiju programmas apjoms abu valstu augstākās izglītības sistēmā 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 organizācijā un 
nosaukumos abās augstskolās. Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā tiek piedāvāta radniecīga 
studiju kursu struktūra ar iedalījumu teorētiskās/praktiskās un vispārizglītojošās  studiju kursu 
daļās. Hannoveres  Mūzikas un drāmas universitātes piedāvā pamatā apgūst tikai profesionālos 
un profesionālās specializācijas kursus ar ļoti šauru pedagoģisko kursu ievirzi. Lai studenti 
apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt iepriekšējam 
sagatavotības līmenim atbilstošajos studiju kursos, kuri norādīti attiecīgi izvēlētās programmas 
daļā.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā bakalaura studiju 
programma Mūzikas vēsture un teorija savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  
muzikologu sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 
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2.5.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 23 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 21 studenti; 
par studiju maksu – 2 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 7studenti; par studiju maksu - nav 
- absolventu skaits kopā – 5 
 

2.5.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 18 – muzikoloģijas 
specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 
kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 
docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 
ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  
nodarbībās un semināros. Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās 
puses tika izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā 
plāno ieviest nākamajā studiju gadā.  

 

2.5.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 

kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 5 absolventiem, aptaujā piedalījās 3 absolventi. 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto muzikoloģijas un 

pedagoģisko prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir 
pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi 
un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izglītības noderīgums dzīvē. 
Absolventi atzinīgi novērtēja muzikoloģijas katedras docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 

profesionālo darbu. Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos  
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un apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos un pētnieciskajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 
absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 
varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā profesijā – ir mūzikas skolu un visusskolu 
pedagogi,  bet kā katru gadu absolventi vēlas papildināt savas zināšanas,  studējot  
maģistrantūrā. 

 
2.5.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Tā kā vairākos mūsu docētajos kursos jāreaģē uz pašām jaunākajām norisēm, nereti arī 
studējošie dalās ar savu jaunāko informāciju studiju satura pilnveidošanai.  

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti akadēmijas koleģiālajās institūcijās –  
Stipendiju piešķiršanas komisijā, Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā.   
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu 
klāsts, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. Pilnveidots Mūzikas 
vēstures un teorijas studiju kursu saturs un plānojums. 

 
 
 

  Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis  
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2.6. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„Horeogrāfija“ 

kods 42212   
 

raksturojums 
 
 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Horeogrāfijas katedras vadītāja asoc. prof. Z.Errsa 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  
 

2.6.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem 
un uzdevumiem.   
 
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 mantojumu. 
 
Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt horeogrāfa augstāko profesionālo kvalifikāciju, 
profesionālo bakalaura grādu horeogrāfijā un profesionālās izglītības deju 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. 
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2.6.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
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.  

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, filosofija un estētika), 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; 
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- 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. 
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; 
- 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; 
- strādāt radošā komandā, iestudējot dažādu laikmetu, stilu, žanru izrādes, horeogrāfiskus uzvedumus 
un koncertprogrammas, sadarboties ar citiem horeogrāfiem, režisoriem,  dramaturgiem, komponistiem,  
mūziķiem, diriģentiem; 
- rast horeogrāfiskā iestudējuma vizuālo risinājumu, sadarboties ar scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, 
gaismu mākslinieku un izmantot jaunākās tehnoloģijas iestudējumu veidošanā; 
- 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,  
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- 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 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 Uzņēmējdarbības pamati, Dejas attīstības  vēsture, Dejas  priekšmeta mācīšanas 
metodika, Ētika, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students prot: 
- iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par horeogrāfijas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem; 
- prezentēt horeogrāfijas un dejas materiālu, izmantojot POWER POINT programmu,  
- sintezēt dejas un dejas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas; 
- atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas,  
- analizēt dažādas profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas no ētikas 
viedokļa;  
- veikt pētniecisko darbu horeogrāfijas nozarē pamatzināšanu līmenī.  

Iegūto prasmju rezultātā 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. 
 
2.6.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

A daļa (obligātā)  –  144 KP  
I. Profesionālie studiju kursi – 114 KP 
Teorētiskā daļa, t.sk. studiju kursa darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām –  36 KP 
Folklora un 
etnogrāfija 

4,5 G 60 60 30i/ 
1,5 

30E/3       

Dejas vēsture 7,5 G 110 90   30iv/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

   

Režijas pamati 
un scenogrāfija 

4,5 G 60 60     30i/ 
1,5 

30E/3   

Kostīmu 
vēsture 

4,5 G 60 60      30i/ 
1,5 

30E/3  

Mūzikas 
vēsture 

7,5 G 100 100 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

20E/3     

Mūzikas teorija 7,5 G 100 100 30i/ 
1,5 

30i/ 
1,5 

20i/ 
1,5 

20E/3     

Praktiskā daļa –   78 KP 
Dejas 
kompozīcija 

22,5 G 480 120 30E/7,5 30E/ 
4,5 

30E/ 
7,5 

30E/ 
3 

    

Klasiskās dejas 
teorija un 
prakse 

33 G 460 420 60E/6 60E/6 60E/3 60iv/ 
1,5 

60E/ 
4,5 

60iv/ 
3 

60E 
/9 

 

Modernā deja 10,5 G 130  150 30i/1,5 30iv/ 
1,5 

30i/3 30iv/ 
1,5 

30iv/3    
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

Latviešu deja 6 G 100 60 30i/3 30E/3       
Džeza deja 3 G 50 30      30iv/3   
Funkcionālā 
anatomija 

3 G 50 30 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

      

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

1,5 P 25 15 15i/ 
1,5 

       

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības) 

1,5 P 30 10  10i/ 
1,5 

      

Literatūras 
vēsture 

4,5 P 90 30     15i/ 
3 

15i/ 
1,,5 

    

Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas pamati) 

4,5 P/G 75 35/10   15i/ 
1,5 

20/10i/ 
3 

    

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
24i/1,5 

 
28E/3     

Prakse – 24 KP (obligātā) 
Dejas 
kompozīcija 

21 G 455 105     30E/ 
4,5 

30iv/ 
1,5 

30E/6 15i/9 

Modernā deja 3 G 50 30      30E/3   

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas deju horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/ 
deju kopu vadītāja studiju kursi  30 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 
Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60  30i/ 
1,5 

30E/ 
4,5 

      

Pedagoģija 6 P 100 60    30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 
 

1,5 P/G 10 30     30i/ 
1,5 

   

Dejas 
pasniegšanas 
metodika 

3 G 50 30      30DE/ 
3 

  

Ētika  
(t.sk. 
uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30        30i/3  

Praktiskā daļa – 10,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40       20i 
/1,5 

20 DE 
/3 

 

Cittautu tautas 
dejas 

3 G 20 60   30i/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

    

Džeza deja 3 G 50 30     30i/3    

Prakse – 15 KP specializācija: deju horeogrāfija 
Latviešu deja 4,5 G 60 60   30i/ 

1,5 
30E/3     

Vēsturiskā deja 3 G 50 30    30E/3     
Cittautu tautas 
dejas 

4,5 G 60 60     30i/ 
1,5 

30E/3   

Džeza deja 3 G 50 30      30E/3   
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Studiju kursi 

 
ECTS 

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP (specializācijas  baleta horeogrāfija,  deju horeogrāfija 
Modernā deja 3 G 50 30       

 
 30i/3  

Sarīkojumu 
deja 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

Klasiskā deja 6 G 115 45      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/3  

Steps 3 G 50 30       30i/3  
Hip-hops 3 G 50 30     30i/3    
Vēsturiskās 
dejas 

3 G 50 30     30i/3    

Ritmika 3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Somatiskās 
treniņu metodes 

3 G 50 30       15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

 

Džeza deja 3 G 50 30        30i/3  

Valsts pārbaudījumi – 18 KP (specializācijas  deju horeogrāfija 
Kolokvijs 
specializācijā, 
mūzikas vēsturē 
un teorijā 

3 G 65 15        15DE 
/3 

Horeogrāfiska 
iestudējuma 
sagatavošana  
un aizstāvēšana 

15 I 370 30         30DE 
/15 

 
2.6.4. Studiju kursu apraksti  

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 168 KP 

I Profesionālie studiju kursi – 138 KP 

Teorija t.sk. studiju kursa  darbu izstrāde atbilstoši studiju kursa programmas prasībām – 36 KP 
Folklora un 
etnogrāfija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 
folkloras un etnogrāfijas jēdzieniem, Latvijas teritorijā 
dzīvojošo tautību folkloras un etnogrāfijas īpatnībām Baltijas 
un citu pasaules tautu folkloras kontekstā, par galvenajiem 
folkloras žanriem, tradicionālās kultūras vietu un lomu 
sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 
 

Dejas 
vēsture 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 
dejas mākslas attīstības tendencēm, dejas veidu skolām, 
žanriem, stilu rašanos, to tapšanas un veidošanās procesiem no 
aizvēstures rituāliem līdz mūsdienu instalācijām un 
multimediāliem projektiem. 

Režijas 
pamati un 
scenogrāfija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir guvis izpratni par 
skatuves mākslas (teātra, operas, koncertu, dažādu svētku 
uzvedumu u.c.) pamatprincipiem, režijas veidošanos un nozīmi 
inscenējumā, teātra mākslas vēstures galvenajiem attīstības 
posmiem, literatūras dramaturģijas un teātra kopsakarībām, 
inscenējuma tehnoloģijas aspektiem, radošajām personībām – 
režisoriem, aktieriem, baletmeistariem u.c. 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Kostīmu 
vēsture 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss veido izpratni par tērpa attīstības gaitu dažādos 
gadsimtos, sniedz zināšanas par visu laikmetu tērpu mainīgumu, 
stila apģērbu kopformās un detaļās, tērpu piederumos, 
dārglietās un modes aksesuāriem, to saderību un pielietojuma 
atbilstību lomai. 

Mūzikas 
vēsture 

7,5 G 4 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par horeogrāfijas mūzikas 
attīstības procesiem pasaules mūzikas kultūrā no antīkā 
laikmeta līdz mūsdienām, par konkrētiem deju mūzikas 
žanriem, par mūzikas stilistiskajām tendencēm. Studiju kursa 
apguves rezultātā students ir ieguvis  prasmes lietot mūzikas 
vēsturisko un stilistisko terminoloģiju, pazīt un atšķirt 
nozīmīgākos mūzikas žanrus, dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus, konkrētus viņu skaņdarbus, atlasīt un izmantot 
mūzikas materiālu  konkrētās horeogrāfijas veidošanai. 

Mūzikas 
teorija 

7,5 G 4 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par mūzikas valodas 
pamatelementiem, mūzikas izteiksmes līdzekļiem, mūzikas 
uzbūves likumsakarībām, mūzikas žanriem, formām un iegūto 
zināšanu praktisku pielietojumu, veidojot deju horeogrāfijas.  

Praktiskā daļa –   78 KP 
Dejas 
kompozīcija 

22,5 G 4 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi rast un 
veidot horeogrāfiskā iestudējuma ideju un sižeta risinājumu, 
izvēlēties muzikālo materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā 
iestudējuma izpildītājiem, analizēt un vērtēt horeogrāfiskos 
iestudējumus, iegūt informāciju par horeogrāfijas mākslas 
attīstību, virzieniem, jaunākām darba metodēm, izvēlēties un 
sastādīt horeogrāfiskā iestudējuma repertuāru. 

Klasiskās 
dejas teorija 
un prakse 

33 G 7 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas lietošanas līmenī par dažādu 
laikmetu un stilu klasiskās dejas skolām, attīsta prasmes radīt 
un panākt radošu darba atmosfēru kopdarbā ar izpildītājiem, 
pielietot atbilstoša stila, laikmeta, rakstura un žanra dejas 
iestudēšanas darba metodes un paņēmienus.  

Modernā 
deja 

10,5 G 5 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas lietošanas līmenī par modernās 
dejas tehnikām, iepazīstina ar kontaktimprovizācijas pamatiem,  
nodrošina zināšanas lietošanas līmenī par  mūsdienu dejas 
treniņstundu organizāciju, dejas tehnikas mācīšanas metodēm 
un paņēmieniem. 

Latviešu 
deja 

6 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu dejas attīstības 
vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, sasniegumiem, 
deju kopām un to vēsturisko attīstību, Latvijas deju svētku 
vēsturi.   

Džeza deja 3 G 1 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes 
lietot pats džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot 
horeogrāfiskas kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, 
spēj organizēt un vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot 
džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un paņēmienus. 

Funkcionālā 
anatomija 

3 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz ieskatu par cilvēka ķermeņa uzbūvi, 
organisma sistēmu adaptācijas spējām dažādām slodzēm, 
fizisko slodžu dozēšanu un vērtēšanu, balsta kustību sistēmu, 
balsta sistēmas attīstības nozīmi, ķermeņa attīstības negatīvajām 
izmaiņām un sekām, optimālajiem ķermeņa korekcijas 
paņēmieniem. 

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

1,5 P 1 sem. i Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu 
latviešu valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas 
(kulturālas) valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un 
ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un 
runā, atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – 
no neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar 
profesionālo un ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, 
lietot vārdnīcas un citu palīgliteratūru tekstveides procesā. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits 

Nod
arbī
bu 

veid
s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Reliģiju 
vēsture 

1,5 P 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības 
aspektā par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to 
izplatību, ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un 
sabiedrības mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas 
pētnieku un kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām 
atziņām, dažādām ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo 
reliģiju izplatības areālos. 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati  
(Darba 
tiesiskās 
attiecības) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem 
noteikumiem, starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma 
nepieciešamību un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, 
darba tiesisko attiecību nodibināšanu, darba tiesisko attiecību 
ilgumu, darbinieku saistības vispārējiem noteikumiem, darba 
devēja pienākumiem un tiesībām, darba samaksas sistēmu, 
darba un atpūtas organizācijas pamatprincipiem. 

 
Literatūras 
vēsture 

 
4,5 

 
P 

 
2 sem. 

 
i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas 
un pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 
līdzekļu lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu 
apguvē. 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati 
(Projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/I 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 
projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi 
sagatavot un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 

Mākslas 
vēsture 

4,5 P 2 sem. i Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās 
mākslas attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un 
kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos 
Rietumeiropas kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā 
pasaules kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas 
virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi 
salīdzināt un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības 
tendences, formulēt savu viedokli. 

Filozofija  4,5 P 2 sem. E Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 
filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 
filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  
filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 
tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un 
salīdzināt atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt 
filozofijas zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 
zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 
komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un 
izmantot jaunākos informācijas avotus specialitātes 
kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases 
prasību C2 līmenim.  
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 24 KP (obligātā) 
Dejas 
kompozīcija 

21 G 4 sem. i Studiju kursa ietvaros students iegūst prasmes patstāvīgi veidot 
horeogrāfiskā iestudējuma risinājumu, izvēlēties muzikālo 
materiālu, radoši strādāt ar horeogrāfiskā iestudējuma 
izpildītājiem, praktiski izmantot  jaunākās darba metodes, 
izvēlēties un sastādīt horeogrāfiskā iestudējuma repertuāru. 

Modernā deja 3 G 1 sem. E Studiju kurss aprobē iegūtās zināšanas par modernās dejas 
tehnikām, praktiskajā darbībā nostiprina mūsdienu dejas 
treniņstundu organizācijas un tehnikas mācīšanas metodes un 
paņēmienus. 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju 
kopu vadītāja  studiju kursi  – 45 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības 
un sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un 
profesionālās darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, 
prot risināt problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to 
sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas 
veidošanas principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un 
sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
 

Dejas 
pasniegšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un 
praktiskās iemaņas dejas mācīšanas metodikā, dejas nodarbību 
organizācijas principus, dejas stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas 
veidus, formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Ētika 3 P 1 sem. i Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās,  analīzes un pašanalīzes 
prasmēm. 
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ECTS 

 
KP 

skaits N
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s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē ar mūzikas un mākslas skolu dejas klases audzēkņiem, 
Rīgas horeogrāfijas skolā, interešu izglītības programmās 
saskaņā ar pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 

Laikmetīgās 
horeogrāfijas 
repertuārs 

3 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students izprot mūsdienu 
horeogrāfa daiļrades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 
radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 
struktūras veidošanas paņēmienus, students ir apguvis 
laikmetīgās horeogrāfijas iestudējumu fragmentus un prot tos 
iestudēt ar citiem dalībniekiem. 

Somatiskās 
treniņu 
metodes 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj uzlabot sava 
ķermeņa kustību koordināciju, ķermeņa ideokinēzi, apzinās 
savu ķermeni telpā un laikā, uzlabot ķermeņa stāju, kustību 
amplitūdu un plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 

Prakse – 15 KP specializācija: baleta horeogrāfija 
Klasiskā 
baleta 
repertuārs 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students izprot klasiskās dejas 
horeogrāfa daiļrades principus, prot atšķirt dažādu horeogrāfu 
radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, kompozīciju 
struktūras veidošanas paņēmienus, students ir apguvis klasiskās 
horeogrāfijas iestudējumus un prot tos iestudēt ar citiem 
dalībniekiem. 

Somatiskās 
treniņu 
metodes 

3 G 1 sem. E Prakses darba rezultātā students spēj uzlabot sava ķermeņa 
kustību koordināciju, ķermeņa ideokinēzi, apzinās savu ķermeni 
telpā un laikā, uzlabot ķermeņa stāju, kustību amplitūdu un 
plastiku, attīstīt kustību izteiksmību. 

Laikmetīgās 
horeogrāfijas 
repertuārs 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students prot atšķirt dažādu 
horeogrāfu radošo rokrakstu, individuālo kustību stilu, 
kompozīciju struktūras veidošanas paņēmienus, prot iestudēt 
laikmetīgās horeogrāfijas citiem dalībniekiem. 

Improvizāciju 
tehnoloģijas 
(vai Lābana 
kustību 
analīze) 

3 G 1 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis 
netradicionālas metodes radošā procesa organizācijā, ideju un 
koncepciju veidošanā, inovatīvas pieejas dejas izteiksmes 
līdzekļu lietošanā, apguvis izpratnes līmenī V.Forsaita 
improvizāciju tehnoloģijas metodes. 

B daļa – (ierobežotā izvēle) specializācijas deju  horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju 
kopu vadītāja  studiju kursi  – 45 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 KP 
Psiholoģija 6 P 2 sem. E  

Skatīt B daļas (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta 
horeogrāfija un profesionālās izglītības dejas 
pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju kursi 

Pedagoģija 6 P 2 sem. E 
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 1 sem. i 

Dejas 
pasniegšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE 

Ētika 3 P 1 sem. i 

Praktiskā daļa – 10,5 KP 
Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE Skatīt B daļas (ierobežotā izvēle) specializācijas baleta horeogrāfija un 
profesionālās izglītības dejas pedagoga/deju kopu vadītāja  studiju 
kursi 

Cittautu 
tautas dejas 

3 G 2 sem. iv Studiju kurss sniedz zināšanas par cittautu tautas dejas attīstības 
vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, sasniegumiem, cittautu 
tautas dejas žanra attīstību Latvijā. 

Džeza deja 3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes lietot pats 
džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot horeogrāfiskas 
kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, spēj organizēt un 
vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot džeza dejas tehnikas 
mācīšanas metodes un paņēmienus. 

  



343 
 

 

Studiju kursi 
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īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Prakse – 15 KP specializācija:  deju  horeogrāfija 
Latviešu deja 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot latviešu dejas horeogrāfiju, 

kursa ietvaros apgūst prasmes demonstrēt latviešu dejas 
elementus, iestudēt latviešu deju ar deju kopu. 

Vēsturiskā 
deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot vēsturiskās dejas 
horeogrāfiju, kursa ietvaros apgūst prasmes demonstrēt 
vēsturiskās dejas elementus, iestudēt deju ar deju kopu. 
 

Cittautu 
tautas dejas 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss aprobē iegūtās zināšanas par cittautu tautas dejas 
attīstības vēsturi, izcilākiem horeogrāfiem, viņu darbību, 
sasniegumiem, cittautu tautas dejas žanra popularizēšanu 
Latvijā. 

Džeza deja 3 G 1 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguves prasmes 
lietot pats džeza dejas tehnikas un iemācīt tās citiem, veidot 
horeogrāfiskas kompozīcijas, izmantojot džeza dejas elementus, 
spēj organizēt un vadīt džeza dejas treniņstundas, prot lietot 
džeza dejas tehnikas mācīšanas metodes un paņēmienus. 
 

C daļa – brīvās izvēles pamatkursi – 9 KP 
Modernā 
deja 

3 G 1 sem. i  
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju 
kursu satura padziļināšanai vai paplašināšanai. 

Sarīkojumu 
deja 

3 G 2 sem. i 

Klasiskā 
deja 

6 G 3 sem. i 

Steps 3 G 1 sem. i 
Hip-hops 3 G 1 sem. i 
Vēsturiskās 
dejas 

3 G 1 sem. i 

Ritmika 3 G 2 sem. i 
Somatiskās 
treniņu 
metodes 

3 G 2 sem. i 

Džeza deja 3 G 1 sem. i 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 

Kolokvijs 
specializācijā, 
mūzikas 
vēsturē un 
teorijā 

3 G 1 sem. DE Studiju kurss integrē iepriekš apgūto zināšanu saturu visos 
mūzikas profesionālajos studiju kursos, padziļina to, un savu 
kompetenci students kolokvija veidā pierāda diplomeksāmenā. 

 

Horeogrāfiska 
iestudējuma 
(Diplomdarba/  
uzveduma) 
sagatavošana  
un aizstāvēšana 

15 I 

 

1 sem. DE Students DE pierāda savas prasmes māksliniecisku ideju 
realizēt horeogrāfiskajā uzvedumā: 
izveidot deju uzveduma horeogrāfiju, aprakstīt to, iestudēt ar 
kolektīvu un publiski parādīt koncertuzvedumā, uzveduma 
minimālā hronometrāža vismaz 20 minūtes. 

 
2.6.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

Studiju programmas apguve paredzēta 8 semestru periodā 240 ECTS  kredītpunktu 
apjomā. 
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Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40%  pret 0,60%, t.i. no 40 
darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas saturu 
apguva patstāvīgajā darbā. 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, prakses darbā un meistarklasēs.  

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada absolventi ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūtajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa 
īstenošanas pilnveidē. Absolventu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma 
lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu 
satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

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. 
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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 

 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu 
sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1) studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 
aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senātā, 
2) studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3) absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4) studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura 
un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5) ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6) studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7) akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8) akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
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9) akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.6.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības. 

Uzņemšanas prasību saturs: radošais konkurss Dejas kompozīcija – mūzikas materiālam 
atbilstošas patstāvīgas kompozīcijas izveide, klasiskā deja – treniņstunda klasiskās dejas prasmju 
pārbaudei profesionālās vidējās izglītības prasību līmenī. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 
eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, iegūtais vērtējums 
nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 
2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām 
vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
 
2.6.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  
(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas 
un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu zināšanu un prasmju 
novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 
prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu 
komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, 
vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   
Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   
Studiju procesa inovācijas:   
   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt 8 studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 
iegūst tiesības  strādāt par dejas priekšmetu pedagogu profesionālajās izglītības iestādēs. Mērķtiecīgi 
ir strādājuši pedagoģijas kursu docētāji. Ar vairākām izglītības iestādēm ir noslēgti pedagoģiskās 
prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas 
kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem.  
Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 
esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  



347 
 

4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 
audiovizuālais aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās ietekme uz 
studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem un 
studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie docētāji 
ir pieredzes bagāti un atzīti horeogrāfi.  

Docētāju radošais darbs:  
6. Starptautiskais bērnu baleta pasaku 
festivāls Ziemas pasaka, balets 
Riekstkodis- P. Čaikovska mūzika, Zitas 
Errs baleta studija 

 
Zita Errsa 

2012.g. 
decembris 

 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, pedagoģiskā 
pieredze.  

Horeogrāfijas konsultante izrādē Nous les 
Vagues (Mēs – viļņi) , režisors Patrice 
Douchet, Theatre de laTete Noire 
(Melngavju teātris, Orleāna (Francija) 
 
 

 
Nadežda 
Beļajeva 

2012.gads 
februāris-
marts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 

Dejotāja  J.Lūsēna un I.Zanderes mūziklā 
Sniega karaliene  
 
 

Nadežda 
Beļajeva, 

Anna 
Soboļeva 

2011.gads 
decembris, 
Rīga, 
Valmiera, 
Jelgava 

Praktiskā pieredze radošā 
projektā 

Horeogrāfs starptautiskā Latvijas- Šveices 
projektā „Mums ir ko teikt” ar bērniem no 
nelabvēlīgām ģimenēm. 
 

Andis 
Kozaks 

Rīga, aprīlis 
2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska darba 
metožu apgūšana, teorijas 
un prakses apvienojums, 
jaunas atziņas 

Dejas: „Viņi dejoja vienu vasaru”,A.Kozaka 
hor., Im.Kalniņa mūz. 
„Es guntiņas kūrējiņa, tu kumeļa ganītājs”, 
A.Kozaka hor., tautas mūz.grupas „Baļķi” 
apdarē. 
 piedalīšanās republikas Jaunrades deju 
konkursā Valmierā.  

Andis 
Kozaks 

Valmiera, 
28.janvāris 
2012. 

Praktiskā pieredze radošā 
projektā 

JPO Auseklītis un Rīgas 6. vidusskolas 
MPO un VPO, horeogrāfijas: 
Velna kalpi – PO defilē 
Jaunais muzikants – PO defilē 
Vienmēr bugi – PO defilē 
Fiesta – PO defilē 
 

Valda 
Vidzemniece

 2012.g. 
marts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un prakses 
apvienojums, jaunas atziņas, 
jaunu paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 
pedagoģiskā un 
organizatoriskā pieredze. 
Tālāka pieredzes nodošana 
studentiem, apvienojot 
personiskās teorētiskās un 
praktiskās atziņas. 
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 Rīgas 810 gadu svinību ietvaros 
JPO Auseklītis koncerta show programmas 
horeogrāfe 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. 
augusts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 
pedagoģiskā un 
organizatoriskā pieredze.  

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

Valda 
Vidzemniece

2011.g. 
augusts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 
pedagoģiskā un 
organizatoriskā pieredze. 
Tālāka pieredzes nodošana 
studentiem, apvienojot 
personiskās teorētiskās un 
praktiskās atziņas. 

Horeogrāfes Ingas Raudingas asistente 
rokoperā   Kaupēn, mans  mīļais! 
 

Anna 
Soboļeva 

Rīga, 
Valmiera,   
septembris 
2011. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Horeogrāfijas baleta studijai „Grande”: 1. 
vieta Mūsdienu deju skatē Rīgā,  īpaša 
balvu par horeogrāfiju. Marts - 2012 (Rīga, 
Latvija) 

Anna 
Soboļeva 

Rīga, marts 
2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Solo dejas horeogrāfija baleta studijas 
“Arabeska” baleta studijas dejotajai: 
konkursā iegūta 1. vietu.  

Anna 
Soboļeva 

Pekina, Ķīna, 
aprīlis 2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Dalība Starptautiskajā horeogrāfu konkursā 
Rīgas Pavasaris  - 2012 (Rīga, Latvija)  

Anna 
Soboļeva 

Rīga, aprīlis 
2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Organizatoriskais darbs 
Horeogrāfijas katedras 35. gadu darba 
jubilejas koncerta organizēšana 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2012. g. aprīlis, 
maijs, JVLMA 

Studējošo radošās aktivitātes 
veicināšana 

Dejas kompozīcijas atklātā eksāmena-
koncerta organizācija 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2011.g. novembris, 
JVLMA 

Studējošo radošās aktivitātes 
veicināšana 

Viespasniedzējas Ariadnes Mikou 
(Grieķija) 
darba organizēšana 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2011.g.  augusts-
novembris JVLMA 

Starptautiskas sadarbības 
veicināšana, jaunā studiju 
plāna realizācijas iespējamība 

Kontakti ar viespasniedzējiem, 
viespasniedzēju darba organizēšana, 
meistarklašu organizēšana: 
 Marija Jimena Paz (laikmetīgā deja) 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2010./2011.ak.g.  
 
2012.g. aprīlis 

Starptautiskas sadarbības 
veicināšana, jaunā studiju 
plāna realizācijas iespējamība 

Horeogrāfijas katedras studiju procesam 
nepieciešamo grāmatu iepirkuma 
saraksta veidošana JVLMA bibliotēkai 
2011. 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. septembris Studiju kvalitātes uzlabošana, 
jaunu informācijas avotu 
iegūšana, darba metožu 
pilnveidošana. 
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Pētnieciskais darbs:  
Referāts: B. Vīgneres deju skolas darbība 
(1923-1944) Latvijas dejas mākslas attīstības 
kontekstā  
sagatavošana publikācijai 
 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. 
septembri-
novembris 
JVLMA 

Spēja sniegt studējošiem  
daudzpusīgu informāciju par 
horeogrāfijas mākslas attīstības 
specifiku Latvijā 20. gs. 1. pusē, 
patstāvīgā pētījuma materiālu 
izmantošana studiju kursā Dejas  
vēsture. 

Eiropas augstskolu dejas izglītības programmu 
studiju plānu izpēte un salīdzinājums 
 

Valda 
Vidzemniece 

2011./2012. 
ak.g. 

Horeogrāfijas studiju programmu 
salīdzināšana un izvērtēšana, 
starptautiskās pieredzes 
pārņemšana gatavojot JVLMA 
Horeogrāfijas katedras jauno 
studiju plānu, studējošo 
specializācijas izveidi. 

2010./ 2011. akadēmiskajā gadā izstrādātie 
maģistru diplomreferāti.  
Alisas Košeļevas maģistra diplomreferāts: 
Džeza deja Latvijā 21. gadsimtā. 
Paulas Jēgeres maģistra diplomreferāts: 
Akrobātika dejas mākslā 
Māra Sveiļa maģistra diplomreferāts: Latvijas 
baleta zvaigzne Zita Errs 

Valda 
Vidzemniece 

2011./2012. 
ak.g. 

 

Citi: 
VIII Starptautiskā bērnu un jauniešu 
horeogrāfijas konkurss, žūrijas komisijas 
locekle 

Zita Errsa 2012.g. 
aprīlis 

 

RHV centrlizētā profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena komisijas priekšsēdētāja vietniece

Zita Errsa 2012.g.apr
īlis 

 

Radošā konkursa Tatjaņin deņ 
žūrijaskomisijas locekle 

Janīna 
Martinsone 

2011.g. 
decembris-
2012.g.jan
vāris 

 

Bērnu radošās darbības konkurss Šauļos 
(Lietuva), Deju programmas žūrijas 
komisijas locekle 

Janīna 
Martinsone 

2012.g. 
aprīlis 

 

 Darbs Horeogrāfa profesijas standarta 
izstrādes grupā 
 

Valda 
Vidzemniece

2011./201
2.ak.g.  

Būtisks jautājums studiju 
programmas studiju plāna 
satura un kvalitātes jautājumu 
aktualizēšanā. 

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

Rīga, 
2011. g. 
oktobris 

Pedagoģisko metožu 
pilnveidošana un izmantošana 
praksē, jaunu atziņu iegūšana 
darbam ar studējošajiem 

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

Andis 
Kozaks 

Rīga, 
2011. g. 
oktobris 

Pedagoģisko metožu 
pilnveidošana un izmantošana 
praksē, jaunu atziņu iegūšana 
darbam ar studējošajiem 

 Deju treniņstundas metodikas vadīšana 
deju skolotāju tālākizglītības kursos Rīgā, 
VJICā.  
 

Andis 
Kozaks 

Rīga, 
27.oktobri
s 2011.  

Pedagoģisko metožu 
pilnveidošana un izmantošana 
praksē, jaunu atziņu iegūšana 
darbam ar studējošajiem 
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Darbs žūrijas komisijā Cēsu apriņķa 
pirmsskolas iestāžu bērnu deju kolektīvu 
skatē Priekuļu novada k/n. 

Andis 
Kozaks 

Priekuļi, 
17. Aprīlis 
2012. 

 

Darbs žūrijas komisijā Cēsu apriņķa 
skolēnu deju kolektīvu skatē 
Jaunpiebalgas novada k/n. 

Andis 
Kozaks 

Jaunpiebal
ga, 
27.aprīlis 
2012. 

 

 Atklātās nodarbības latviešu dejā J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā pie I un II 
kursa.  

Andis 
Kozaks 

Rīga, 
12.aprīlis 

 

Piedalīšanās Dziesmu un deju svētku 
repertuāra pārbaudes skatē: 
Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centra diplomi:  
P/A „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
TDA „Raitais solis” jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīviem pirmās pakāpes 
diplomi; 
 Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu TDK 
„Kande” augstākās pakāpes diploms. 

Andis 
Kozaks 

Cēsis, 1. 
aprīlis 
2012. 

 

 Hanzas pilsētu savienības svētku ietvaros 
koncertbrauciens uz Ahimu (Vācija) ar 
Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu TDK 
„Kande”. 

Andis 
Kozaks 

Vācija, 
jūlijs 
2012. 

 

Llaikmetīgās dejas meistarklašu vadīšana 
Project Dance London 

Anna 
Soboļeva 

Londona, 
jūlijs 
2011. 

 

Tālākizglītība, meistarklases, kursi, semināri: 
Marija Jimena Paz meistarklases 
laikmetīgajā dejā 

Zita Errsa, 
Valda 
Vidzemniece
, Nadežda 
Beļajeva, 
Anna 
Soboļeva 

2012.g. aprīlis Starptautiskas 
pieredzes pārņemšana. 
Iepazīšanās ar 
atšķirīgām laikmetīgās 
dejas apmācības 
metodēm un treniņu 
sistēmām. 
Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana. 
 

Dalība meistarklasēs Starptautiskajā 
laikmetīgās dejas festivālā „LAIKS 
DEJOT” 
 

Anna 
Soboļeva 

Rīga, jūnijs 
2011. 

Starptautiskas 
pieredzes pārņemšana. 
Iepazīšanās ar 
atšķirīgām laikmetīgās 
dejas apmācības 
metodēm un treniņu 
sistēmām. 
Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana. 

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi , 
profesionālā radošā apvienība  Eventus  

Anna 
Soboļeva 

Rīga, oktobris 
2011. 

 

Kultūrizglītības un– nemateriālā 
mantojuma centra deju kolektīvu vadītāju 
tālākizglītības kurss „Latviešu dejas 
metodika”, lekcijas un praktiskās 
nodarbības- Latviešu dejas pamati, dejas 
iestudēšanas metodika, praktiskās 
nodarbības koprepertuāra iestudēšanā, 36 
stundas, sertifikāts Nr.717. 

Andis 
Kozaks 

Rīga, 15.09.-
16.09 un 24.10.-
29.10.2011 
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Apguvusi profesionālās meistarības 
pilnveides programmu profesionālās 
ievirzes, pirmsskolas, vispārizglītojošo, 
interešu izglītības iestāžu horeogrāfijas un 
dejas priekšmetu pedagogiem 

Nadežda 
Beļajeva 

 2011.gads 
oktobris, Rīga 

 Pedagoģiskās 
pieredzes bagātināšana. 

  Viespasniedzējas Ariadnes Mikou 
lekciju apmeklējums: inovācijas dejas 
pedagoģijā, somatiskās treniņumetodes, 
dejas kompozīcija, stili un interpretācijas. 
 
 
 

. Valda 
Vidzemniece 

. 
2011.g.septembr
is-novembris 
 
 
 
 
 

Modernās dejas 
pasniegšanas 
metodikas 
salīdzinājums, 
pieredzes pārņemšana 
dejas kompozīcijas 
mācīšanas  metodikā, 
atšķirību izpēte, 
Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana 

Žerāra Zaiderhofa meistarklases 
Feldenkraisa metodē 
 
 
 

Valda 
Vidzemniece
, Nadežda 
Beļajeva 

JVLMA, 2011.g. 
novembris 
 

Pieredzes apgūšana un 
pārņemšana, somatisko 
un psihosomatisko 
treniņa metožu 
izmantošanā dejas 
izglītībā 

 
Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Horeogrāfijas studiju programmā studējošie pamatā visi ir iesaistījušies praktiskajā darbā, ir 

deju kolektīvu vadītāji, LNO baleta trupas solisti, kuri savu radošo potenciālu attīsta 
koncertdarbībā un baleta izrādēs gan Latvijā, gan ārzemēs.   

Studiju ietvaros visiem studentiem ir jāpiedalās koncertpraksē ar patstāvīgi veidotajām 
horeogrāfijām. 
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2.6.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 
iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 
organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, 
no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 
Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. 
Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un 
pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa 
eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. 
Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu 
programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 
kursa apguves sākumā.  
 
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
   
Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 

Kompetences vērtējuma salīdzinājums 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 
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2.6.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 
kritērijiem un parametriem 
 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 

    

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  
Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.6.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru 
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 
2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja 
studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Horeogrāfija. 
Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Horeogrāfija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju 
programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 
III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti.  

9. Bakalaura programmas 
obligātais saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 
20 kredītpunkti. 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti. 

Profesionālā bakalaura studiju programmas Horeogrāfija satura 
un apjoma parametri: 
 
 
 
Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 
pilna laika studijās. 
 
 
 
A daļa  
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 
A daļa  
Kopā: 36 KP 
Folklora un etnogrāfija – 3 KP 
Dejas vēsture – 5 KP 
Režijas pamati un scenogrāfija – 3 KP 
Kostīmu vēsture – 3 KP 
Mūzikas vēsture – 5 KP 
Mūzikas teorija – 5 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Dejas pasniegšanas metodika – 2 KP 
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9.3. nozares profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti   

 
 
 
 
 
 

Kopā: 60 KP 
Dejas kompozīcija – 15 KP 
Klasiskās dejas teorija un prakse – 22 KP 
Džeza deja – 2 KP 
Latviešu deja/Somatiskās treniņu metodes  – 4 KP 
Vēsturiskā deja/Klasiskā baleta repertuārs – 3 KP 
Cittautu tautas deja/ Laikmetīgās horeogrāfijas repertuārs – 
4/KP 
Sarīkojumu deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 
Modernā deja – 2 KP 
Funkcionālā anatomija – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Pedagoģiskā prakse – 3 KP 
 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju 
programmas specializācijas prasībām. Izvēloties piedāvātos 
studiju kursus, kursa apguves saturu izstrādā studenti kopā ar 
docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo profesionālās 
vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai 
vai paplašināšanai. 
Piedāvātie studiju kursi: 
Modernā deja – 2 KP 
Sarīkojumu deja – 2 KP 
Džeza deja – 2 KP 
Klasiskā deja – 4 KP 
Steps – 2 KP 
Hip-hops – 2 KP 
Somatiskās treniņu sistēmas – 2 KP 

9.5. prakse, kuras apjoms ir 
vismaz 26 
kredītpunkti; 

 
 
 
 
 
9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 
 
10. Studiju kursu izvēli 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
 
 

Prakse: 26 KP  
Deju kompozīcija – 14 KP 
Latviešu deja/Klasiskā baleta repertuārs  – 3 KP 
Vēsturiskā deja – 2 KP 
Cittautu tautas deja/Laikmetīgās horeogrāfijas reperuārs – 3 KP 
Sarīkojumu deja/Somatiskās treniņu metodes – 2 KP 
Modernā deja/Improvizāciju tehnoloģijas – 2 KP 
 
Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Kolokvijs specializācijā, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 
Horeogrāfiska iestudējuma (Diplomdarba/ uzveduma) 
sagatavošana  un aizstāvēšana – 10 KP 
 
 
 
 
 
Atbilstoši profesijas standartam Horeogrāfs 
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11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 
apjoma īsteno praktiski. 
 
15. Pēc bakalaura 
programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo 
bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā). 

 
 
Horeogrāfijas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 79 KP 
apjomā, t.i. vid. 49  procenti. 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 
profesionālais bakalaura grāds horeogrāfijā un horeogrāfa 
profesionālā kvalifikācija. 
 

 
2.6.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Horeogrāfija salīdzinājums ar 
Roterdamas Dejas akadēmijas un Dānijas Nacionālās laikmetīgās dejas skolas  programmām. 

Salīdzinājuma parametri JVLMA   Roterdamas dejas 
akadēmija 

Dānijas Nacionālā 
laikmetīgās dejas skola 

Studiju programmas 
līmenis 

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības 
līmenis (bakalaurs) 
 

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības līmenis 
(bakalaurs) 

Otrais profesionālās 
augstākās izglītības 
līmenis (bakalaurs) 
 

Iegūstamais 
grāds/kvalifikācija 

profesionālais 
bakalaura grāds 
horeogrāfijā, 
horeogrāfs 

Bakalaura grāds Dejas 
programmā BDa, 
specializācija: Dejotājs, 
Bakalaura grāds Dejas 
programmā BDa, 
specializācija: Horeogrāfija. 
Bakalaura grāds dejas 
izglītībā BDaEd (atsevišķa 
programma)Maģistra grāds 
Dejas terapijā MDaT 

Bakalaura grāds Dejas 
programmā 

Prasības uz iepriekšējo izglītību 
izglītību 
apliecinošie 
dokumenti: 

Atestāts par vispārējo izglītību, 
sekmju izraksts un Centralizēto 
eksāmenu sertifikāts Latviešu valodā 
un literatūrā, Svešvalodā 
Vai Diploms par profesionālo vidējo 
izglītību, sekmju izraksts un 
Centralizēto eksāmenu sertifikāts 
Latviešu valodā un literatūrā, 
Svešvalodā 

Mūzikas un dejas 
skolas diploms 
(Havo voor Muziek 
en Dans) vai tā 
ārzemju ekvivalents 

Nav 

Iestāj-
pārbaudījumi
/ 
prasību 
saturs 

radošais konkurss  
Dejas kompozīcija – mūzikas  
materiālam atbilstošas patstāvīgas 
kompozīcijas izveide,  
klasiskā deja – treniņstunda  
klasiskās dejas prasmju pārbaudei  
profesionālās vidējās izglītības 
 prasību līmenī. 
 

Pārbaudījums 
modernās dejas 
tehnikā, 
improvizācijā, 
pārrunas, medicīniskā 
pārbaude. 

1. posms februārī: 
pārbaudījums laikmetīgās 
dejas tehnikā un 
improvizācijā, 2. posms 
aprīlī: pārbaudījums 
laikmetīgās dejas tehnikā 
un improvizācijā, 3. posms 
aprīlī: pārbaudījums 
laikmetīgās dejas tehnikā 
un improvizācijā, 
patstāvīgas kompozīcijas 
veidošana (1min) 
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Salīdzinājuma 
parametri 

JVLMA   RDA 
 

Dānijas Nacionālā laikmetīgās 
dejas skola 

Programmas 
īstenošanas 
ilgums un 
apjoms (gadi, 
KP) 

Piem. 4 gadi, 8 semestri, 
specializācija no 2. gada 
LV KP 160 
ECTS KP 240 

 4 gadi, 8 semestri, 
specializācija no 3. gada  
240 ECTS KP 
 

 4 gadi, 8 semestri, 
specializācija no 3. gada 
(tiek izvēlēti 2 studenti 
specializācijai: 
horeogrāfija) 
 

Plānotie 
rezultāti  
 

JVLMA plānotie rezultāti 
aprakstīti studiju 
programmu īstenošanas 
aprakstos 

Sagatavot augsta līmeņa 
laikmetīgās dejas mākslas 
speciālistus, kas iekļautos 
starptautiskajā laikmetīgās 
dejas mākslas elitē – dejotājus 
un horeogrāfus ar pedagoga 
darbam nepieciešamajām 
kompetencēm. Dejas 
pedagoģija – atsevišķa studiju 
programma. Maģistra 
programma: dejas terapijas 
speciālistu sagatavošana. 

Sagatavot profesionālus 
laikmetīgās dejas dejotājus 
un horeogrāfus. Maģistra 
programmā: dejas 
pedagoģija un 
producēšana. 

Studiju 
programmas 
noslēguma 
pārbaudījumi/
prasības 

Piem: 
Valsts pārbaudījums 
Prasības ..... (programma) 
Kolokvijs specialitātē, 
mūzikas vēsturē un teorijā 

Dejotājiem: piedalīšanās 
profesionālu dejas kompāniju 
atlases konkursos, eksāmeni 
dejas tehnikās. Horeogrāfiem: 
patstāvīga horeogrāfiska 
iestudējuma veidošana 

Dejotājiem: piedalīšanās 
profesionālu dejas 
kompāniju atlases 
konkursos, eksāmeni dejas 
tehnikās. Horeogrāfiem: 
patstāvīga horeogrāfiska 
iestudējuma veidošana 

 
Studiju satura salīdzinājums 

 
Studiju kursi 

JVLMA 
ECTS 

KP 

Semestri/ 
pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 
 

RDA 
ECTS 

KP 

Semestri/ 
pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 
 

Dānijas Nacionālā 
laikmetīgās dejas 

skola ECTS 
KP 

Semestri/ 
pārbaudījumi/ 

veids/ skaits 
 

Klasiskās dejas 
teorija un prakse 
(Ballet) 

33 1.– 3., 5.,7. 
eks.; 
4.,6. 
Iv 
 

 
48 

 
1.-8. eks. 

  

Modernā deja 
(Modernā deja: 
atsevišķi studiju 
kursi dažādās 
modernās dejas 
tehnikās) 
 

10,5 1.-3. 
ieskaite, 4.-

5. iv 

36 1.-8. eks.   

Dejas kompozīcija 
(Dejas 
kompozīcija un 
improvizācija) 
 

22,5 1.-4. eks. 8 (dejotāji) 
38 

(horeogrāfi) 

1.-8. eks.   

Džeza deja 3 6. iesk. 10 1.-3. eks.   

 
Prakse: 

      

Dejas kompozīcija 
(Izrāžu prakse/ 
horeogrāfa prakse) 

21 5.,7. eks. 
6.,8. iesk. 

22 1.-8.   

Modernā deja 3 6. eks.     
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2.6.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 44 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 33 studenti; par studiju maksu – 11 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 11studenti, no tiem: par valsts 
budžeta līdzekļiem – 6 studenti; par studiju maksu – 5 studenti; 
- absolventu skaits kopā – 5 
 

2.6.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 155 studējošie, no tiem 11 – horeogrāfijas 
specializācijas studenti (studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība visumā bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju 
kursa saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 
docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 
ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  
nodarbībās un semināros. Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās 
puses tika izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā 
plāno ieviest nākamajā studiju gadā.  

 

2.6.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 

kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 5 absolventiem, aptaujā piedalījās 2 absolventi. 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto prasmju līmeni ir 

apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā 
darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte 
kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek vērtēta arī pedagoģiskā prakse un pedagoģiskās izglītības noderīgums dzīvē. 
Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un apmaiņas 

programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas 
iesaistīties radošajos projektos.  
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Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 

speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 

augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 
absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 
varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā profesijā – ir interešu izglītības iestāžu deju kopu 
vadītāji, strādā LNO baleta trupā,  bet kā katru gadu absolventi vēlas papildināt savas zināšanas,  
studējot  maģistrantūrā. 

 
2.6.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās.  
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju plāns, radīta iespēja izkopt 
savas prasmes specializāciju līmenī – baleta horeogrāfs vai deju horeogrāfs. Tika papildināts C 
daļas - brīvās izvēles studiju kursu klāsts, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību 
līdzekļu klāsts. Pilnveidots profesionālo studiju kursu saturs un plānojums. 

 
 
 

Rektors     profesors A.Sīmanis  
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2.7. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

bakalaura studiju programmas 
„Mūzika un skatuves māksla“ 

kods 42212   
 
apakšprogrammas Skaņu režija 

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Mūzikas tehnoloģiju  katedras vadītāja doc. R.Kronlaks 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  
 

2.7.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem 
un uzdevumiem.   
 
Mērķi 

Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa skaņu režisoru 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas tehnoloģiju zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 
5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa skaņu režisora profesijas standartam atbilstošas, praktiski 
piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt skaņu režisoru 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 mūzikas kultūras mantojumu. 
 
Uzdevumi 
- veidot integrētas studijas, kurās students varētu iegūt skaņu režisora augstāko profesionālo 
kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu mūzikā un profesionālās izglītības skaņu režijas 
profesionālo mācību 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. 
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2.7.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
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 Skaņu režisora profesijas 
standartā iestrādātajām prasībām.  Students ir ieguvis zināšanas mūzikas vēsturē un teorijā, 
instrumentu mācībā, mūzikas formas mācībā, sociālajā un saskarsmes psiholoģijā, pedagoģijā, 
komercdarbības pamatos, ieguvis izpratni par mūzikas nozares un skaņu režijas profesionālajiem 
terminiem, par mūzikas, skaņu ierakstu un telpu apskaņošanas tehnoloģiju attīstības likumsakarībām, 
par mūzikas ierakstu tehniskā un mākslinieciskā līmeņa novērtēšanas kritērijiem, par skaņu režisora 
profesionālo ētiku, kā arī zinātniskās pētniecības metodēm.  

B daļas - profesionālās izglītības skaņu režijas priekšmetu mācīšanas pedagoga studiju kursu 
apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu mūzikas profesionālās 
vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  
profesionālo 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 mūzikas mācību priekšmetu satura apguves 
metodēs,  atbilstoši mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības pakāpei un  noslēguma 
prasībām, lai izglītojamais būtu spējīgs sekmīgi un radoši apgūt mācību priekšmeta saturu un  turpināt 
izglītību nākošajā izglītības pakāpē.  

Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un skaņu režisora 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni mūzikas 
vēstures un teorijas jautājumos, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas 
nozares attīstības stratēģiju un plānošanas metodēm, zinātniskās pētniecības metodēm,  turklāt daļa 
zināšanu – telpu akustikas jautājumi, dažādu mūzikas instrumentu spektrālie sastāvi, sakarība starp 
signāla spektru un tembru, dažādu mūzikas stilu ierakstu specifika, analogo un digitālo apskaņošanas 
un skaņu ierakstu tehnoloģijas, skaņu ierakstu tehnoloģiju veidi, mikrofonu izvietojumu tehnikas, 
mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības principi un 
raksturojošie parametri - atbilst skaņu režisora profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Skaņu 
režisors spēj parādīt arī profesionālās izglītības pedagoga skaņu režijas jomas svarīgāko jēdzienu un 
likumsakarību izpratni. 
 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 
Students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, svešvalodas, 
ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un skaņu režijas profesionālos teorētiskos  un praktiskos 
studiju kursus (akustika, elektrotehnika un elektronika, digitālo signālu principi, digitālie skaņu faili, 
skaņu ierakstu tehnoloģijas, audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošanas principi, mūzikas 
instrumentu un vokāla spektrālais sastāvs, mūzikas notācija, elektroakustiskās mūzikas tehnikas, skaņu 
ierakstu producēšana, daudzkanālu ierakstu sistēmu uzbūve un principi, skaņu ieraksta gala apstrāde) 
ir ieguvis prasmes, kas ir nepieciešamas skaņu režisora pienākumu veikšanai, kas atbilst 
5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartā Skaņu režisors prasmju daļā iestrādātajām 
prasībām.  

Skaņu režisors ir ieguvis prasmes 
- izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos parametrus,  
- izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai atbilstošu mikrofonu daudzumu un tipus,  
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- strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas pulti, 
- izstrādāt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu shēmas,  
- veikt testa mērījumus, 
- noregulēt apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtas un optimizēt apskaņošanas sistēmu 
tehniskos parametrus,  
- lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas tehnoloģiju – skaņas signālu rediģēšanas, signāla 
virzīšanas (routing), miksēšanas un māsterēšanas programmas, 
- izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus, 
- sastādīt audio komponenšu (mikrofonu, pastiprinātāju, skaņas signālu apstrādes ierīču, skaļruņu) 
savienojumu shēmu,  
- veikt audio sistēmas darbības modelēšanu ar datorprogrammas palīdzību,  
- sastādīt audio sistēmas komponenšu un savienojumu specifikāciju,  
- veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus,  
- optimizēt audio sistēmas darbību, izvēloties atbilstošu signālu pastiprinājuma struktūru,  
- pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām prasībām,  
- veikt darbu individuāli un grupā,  
- pilnveidot savu profesionālo meistarību.  

 
Pedagoga darba pienākumu veikšanai students ir ieguvis prasmes: 

- plānot savu un izglītojamo jaunrades darbu,  
- noteikt izglītojamo individuālās īpatnības,  
- radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, 
- motivēt un ieinteresēt izglītojamos mācību darbam,  
- 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 skaņu režijas 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. 

 
Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj: 

- pārzināt mūzikas attīstības procesus, dažādu laikmetu mūzikas stilus un žanrus, skanējuma estētiku,  
- pārzināt dažādu mūzikas instrumentu spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla spektru un tembru,  
- orientēties dažādu mūzikas stilu ierakstu specifikā,  
- pārzināt mūzikas tehnoloģiju attīstības procesus, analogo un digitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu 
tehnoloģiju, ar tehnikas palīdzību izveidot savu skaņas (skanējuma) modeli,  
- radoši strādāt ar skaņas ieraksta tehnoloģijām,  
- pārzināt skaņu ierakstu tehnoloģiju veidus,  
- pārzināt mikrofonu izvietojumu tehnikas,  
- sadarboties ar atskaņotājmāksliniekiem, dot ieteikumus ieraksta tapšanā un apskaņošanas procesā,  
- pielietot specializētās datorprogrammas apskaņošanas un ierakstu procesā,  
- pārzināt mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības 
principus un raksturojošos parametrus,  
- organizēt darbu skaņu ierakstu studijā – plānot darba kārtību un konfigurēt tehniku,  
- pārzināt skaņas sintēzes pamatprincipus, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 
risinājumus par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, to inovācijām, 
- izskaidrot un argumentēti diskutēt gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, 
- izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas 
skolām un vidusskolām,  
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu,  
- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas,  
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- vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot skaņu režijas  
priekšmetu mācīšanās paņēmienus,  
- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 
- 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 Filosofija, Ētika, Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas 
analīze, Mūzikas vēsture, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir apguvis zināšanas 
un prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas 
jautājumiem, apstrādāt un lietot informāciju internetā, veikt elementārus aprēķinus MS Excel 
programmā, ieguvis zināšanas mūzikas materiālu prezentēšanā, izmantojot POWER POINT 
programmu, sintezēt mūzikas un mūzikas pedagoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt 
saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa 
analizēt dažādas skaņu režisora profesionālās sadarbības, pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir 
ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas 
tehnoloģiju nozarē.  
 
Absolvents spēj: 
- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas tehnoloģiju jomā, to izmantot,  
- pieņemt lēmumus un risināt problēmas mūzikas zinātnes nozarē skaņu režisora profesijā,  
- parādīt, ka izprot skaņu režisora un pedagoga profesionālo ētiku,  
- izvērtēt savas un sadarbības partneru - profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,  
- piedalīties mūzikas tehnoloģiju profesionālās jomas attīstībā.  
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2.7.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 

Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 
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	– 64,5	KP 
Akustika  9 G 150 90 30iv/3 30iv/3 30E/3      
Elektrotehnika 
un elektronika  

6 G 100 60 30i/3 30E/3       

Digitālo signālu  
mācība un 
apstrāde 

9 G 165 75 45E/6 30E/3 
 

      

Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

24 G 400 240 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 30i/3 30E/3 

Instrumentu 
mācība  

4,5 G 90 30 30i/4,5        

Skaņu ierakstu 
tehnoloģijas  
 

6 
 

G 
 

100 
 

60 
 

  30iv 
1,5 

 

30E/ 
4,5 

 

    

Džeza un 
populārās 
mūzikas 
vēsture 

6 G 100 60     30i/3 30i/3   

Praktiskā daļa –  55,5 KP 
Audio sistēmu 
komponenti un 
sistēmu 
veidošana  

12 G 230 90 30iv/3 

 

30E/ 

4,5 

 

30E/ 

4,5 

     

Klavierspēle 4,5 I 75 45  15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15 i/ 

1,5 

    

Muzikālās 
dzirdes 
attīstības 
praktikums  

9 G 150 90  30i/3 30i/3 30i/3     

Mūzikas 
notācija un 
interpretācija 

9 G 150 90  30iv/3 30iv/3 30iv/3     

Elektro-
akustiskā 
mūzika  

3 G 35 45   30i/ 

1,5 

15 i/ 

1,5 

    

Skaņu ierakstu 
producēšana  

9 G 180 60     30iv/ 

4,5 

30E/ 

4,5 

  

Daudzkanālu 
ierakstu 
sistēmas  

 

3 

 

G 

 

50 

 

30 

    30i/3    

Skaņu ieraksta 
gala apstrāde 
(māsterings)  

 

6 

 

G 

 

100 

 

60 

    30i/3 30i/3   
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Studiju kursi 

 
ECTS  

KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS KP) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

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

1,5 P 25 15 15i/1,5        

Reliģiju vēsture 1,5 P 25 15  15i/1,5       
Uzņēmējdarbības 
pamati  
(Darba tiesiskās 
attiecības, 
autortiesību un 
blakus tiesību 
pamati) 

1,5 P 30 10  10i/1,5       

Literatūras vēsture 4,5 P 90 30   15i/3 15i/1,5     
Uzņēmējdarbības 
pamati 
(Projektu izstrādes 
un vadīšanas 
pamati) 

4,5 P/G 100 15/5   10i/1,5 10i/3     

Mākslas vēsture 4,5 P 60 60     30i/3 30i/1,5   
Filosofija  4,5 P 60 60       30i/1,5 30E/3 
Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 24i/1,5 24i/1,5 28E/3     

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas tehnoloģiju  mācības pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

Psiholoģija 
(t.sk. sociālā 
psiholoģija) 

6 P 100 60 30i/3 30E/3       

Pedagoģija 6 P 100 60   30i/3 30E/3     
Vispārējā 
metodika 

1,5 P/G 10 30     30i/1,5    

Vokālā darba 
metodika 

3 G 50 30      30DE/3   

Ētika  
(t.sk. uzņēmuma 
vadības stili) 

3 P 50 30       30i/3  

Praktiskā daļa – 4,5 KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 80 40      20i/1,5 20DE/3  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Instrumenta spēle  3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   
Instrumenta spēle  1,5 G 25 15      15i/1,5   
Svešvaloda 3 G   50 30     15i/1,5 15i/1,5   
Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Diriģēšanas 
pamati 

1,5 G 25 15       15i/1,5  

Mūzikas notācijas 
mācība 

1,5 G 25 15       15i/1,5  

Mūzikas notācijas 
mācība 

3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   

Instrumentu 
mācība 

1,5 G 25 15        15i/1,5  

Kora  mācība 3 G 50 30     15i/1,5 15i/1,5   
Kora  mācība 1,5 G 25 15        15i/1,5  

Prakse – 39 KP 
 Apskaņošanas 
prakse 

15 I 360 40    10iv/3 10iv/3 10iv3 10iv/6  

Skaņu ierakstu 
prakse 

24 I 580 60     15iv/3 15iv/ 
4,5 

15iv/ 
10,5 15iv/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP 
Kolokvijs mūzikas 
tehnoloģijās  

3 G 65 15        15DE 
/3 

Skaņu režija 
(apskaņošana) 

7,5 I 

 

170 30        30 DE 
/7,5 

Skaņu ierakstu 
producēšana 

7,5 

I 

155 45        45DE 
/7,5 
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2.7.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami atsevišķajā pielikumā (skatīt pielikumu) un Studiju 
programmu direkcijā. Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstu. 

Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa  – 150 KP  

I. Profesionālie studiju kursi – 120 KP 

Teorētiskā	daļa,	t.sk.	studiju	kursa	darbu	izstrāde	atbilstoši	studiju	kursa	programmas	prasībām	– 64,5	KP 
 
 
Akustika  

 
 

9 

 
 

G 

3 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 
- telpu akustikas pamatus, telpu akustikas parametru definīcijas un 
mērvienības, telpu akustisko parametru ietekmi uz skaņas viļņu 
izplatīšanos, telpu akustikas normatīvus;  
- skaņas viļņu veidus, parametrus un izplatīšanās mehānismus, 
skaņas lauka raksturojumus, frekvenču joslas, skaņas līmeņus un to 
mērījumus, 
- psihoakustiku 
Students prot: 
- izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos 
parametrus, 
- izmantot akustiskās simulēšanas programmas, 
- sastādīt prasības telpu akustikas projektētājiem,  
- definēt telpu akustiskos parametrus, 
- optimizēt telpu akustiku. 

 
 
Elektro-
tehnika un 
elektronika  

 
 

6 

 
 

G 2 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 
- elektriskās strāvas, sprieguma un jaudas definīcijas un 
likumsakarības, 
- elektronu plūsmas likumsakarības, 
- elektronikas elementu ( rezistoru, indukcijas spoļu, kondensatoru, 
pusvadītāju) īpašības un darbības principus, 
- elektronikas elementu savstarpējās iedarbības pamatus un 
likumsakarības. 
Students prot: 
- izmērīt strāvas un sprieguma parametrus, 
- veikt elementārus elektrotehniskus aprēķinus, 
- uzzīmēt elementāru elektronisku ķēdi, 
- identificēt elektroniskus elementus praksē un shēmā. 

 
 
Digitālo 
signālu  
mācība un 
apstrāde 

 
 
 

9 

 
 
 

G 

 
 
 

2 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin: 
- binārās matemātikas pamatus, digitālu signālu veidošanas 
principus, 
- digitālu signālu raksturojošus parametrus, AD un DA 
konvertēšanas principus, 
- digitālu signālu standartus; 
- digitālo signālu formātus, digitālu signālu parametrus, 
konvertēšanas procesu starp dažādiem formātiem,  
- datorprogrammu plug-in moduļu pielietošanu 
- digitālos skaņu failu formātus, darbības principus ar skaņas 
failiem internetā, darbības procesus ar skaņas failiem datorā. 
Students prot veikt digitālu signālu apstrādi konkrētā 
datorprogrammā, rediģēt, montēt, koriģēt digitālus signālus ar 
datorprogrammu. 

 
Mūzikas 
vēsture un 
teorija 

 
 

24 

 
 

G 
8 sem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis  zināšanas par 
būtiskiem mūzikas attīstības procesiem - mūzikas žanru attīstību, 
kompozīcijas skolām, nozīmīgākajiem stiliem, dažādu laikmetu 
mūzikas estētiskajām nostādnēm pasaulē, akcentējot Rietum- un  
Austrumeiropas mūzikas kultūru parādības.   Kursa ietvaros 
students ieguvis zināšanas par mūzikas formas 
pamatkomponentiem, mūzikas formveides attīstības procesiem un 
likumsakarībām, mūzikas homofonām un polifonām formām  
vēsturiskajā kontekstā. 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis 
pamatprasmes lietot mūzikas vēsturisko un stilistisko 
terminoloģiju, atšķirt nozīmīgākos stilus un kompozīcijas skolas 
pēc to estētiskajām nostādnēm un skaņraksta principiem, pazīt pēc 
dzirdes un nošu teksta svarīgākos dažādu laikmetu mūzikas stilu 
reprezentantus. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Instrumentu 
mācība  

4,5 G 
1 sem. i 

Apgūstot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par 
simfoniskā orķestra instrumentiem, to skanējuma spektrālajām 
īpašībām, tehniskām iespējām, diapazoniem, reģistriem, tembriem. 

 
Skaņu 
ierakstu 
tehnoloģijas  

 
 

6 
 

 
 

G 
 

2 sem. 
 
 

E 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin skaņu ierakstu 
tehnoloģijas veidus, skaņu ierakstu principus un metodes, 
mikrofonu izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai nepieciešamo 
ierīču raksturojumus. 
Students prot praktiski veikt ierakstus, atpazīt ierakstā izmantoto 
tehnoloģiju, izvēlēties optimālo ieraksta tehnoloģiju konkrētai 
situācijai. 

Džeza un 
populārās 
mūzikas 
vēsture 

 

6 

 

G 2 sem. 
 

i 
 

Apgūstot studiju kursa saturu, students ir ieguvis zināšanas par 
būtiskiem džeza un populārās mūzikas attīstības procesiem – 
dažādu stilu saknēm, attīstības procesiem, to spilgtāko pārstāvju 
iepazīšanu, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un tehniskajām 
niansēm. 

Praktiskā daļa –  55,5 KP 

 

 

Audio 
sistēmu 
komponenti 
un sistēmu 
veidošana  

 

 

12 

 

 

G 

3 sem. E 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin mikrofonu, skaļruņu, 
pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības 
principus un raksturojošos parametrus, skaņas viļņu mijiedarbības 
principus un parametrus, audio sistēmu komponenšu darbības 
principus un raksturojumus, audio savienojumu veidus un 
principus. 
Students prot: 
- praktiski izmantot audio ierīces, veikt regulēšanu un parametru 
koriģēšanu ar jebkuru no audio ierīcēm, izvēlēties nepieciešamo 
audio ierīci konkrēta darba veikšanai, 
- izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus, 
- sastādīt audio komponenšu savienojumu shēmu, 
- veikt audio sistēmas darbības simulāciju ar datorprogrammas 
palīdzību, 
- sastādīt audio sistēmas, tās komponenšu savienojumu 
specifikāciju, 
- veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus, 
- optimizēt audio sistēmas darbību, 
- pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām 
prasībām. 

 

Klavierspēle 

 

4,5 

 

I 3 sem. i 

Klavierspēles programmas rezultātā students ir  attīstījis 
klavierspēles prasmes, kuras  ir nepieciešamas, lai skaņu režisors 
iepazītu dažādu laikmetu, stilu un žanru kompozīcijas, analizētu 
klaviermūzikā lietotās kompozīcijas tehnikas.  

Muzikālās 
dzirdes 
attīstības 
praktikums  

 

9 

 

G 3 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir attīstījis analītiskās 
dzirdes iemaņas, analizējot ar dzirdi galveno vēsturisko stilu 
mūzikas valodas izteiksmes līdzekļus, pilnveidojis dzirdes un 
intonēšanas iemaņas, apguvis dažādu instrumentu spektrālo 
sastāvu, sakarības starp signāla spektru un tembru. 

 

Mūzikas 
notācija un 
interpretā-
cija 

 

9 

 

G 3 sem. 
 
 
 
 

iv 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas 
izpratnes līmenī par mūzikas notāciju, dažādu laikmetu un stilu 
kamermūzikas, kora mūzikas un simfoniskā orķestra partitūru 
pierakstu, ir attīstījis prasmes analizēt partitūras no skaņu režisora 
darba perspektīvas – mūziķu izvietojums telpā, paredzamās 
skanējuma dinamiskās virsotnes. Ir attīstījis interpretācijas analīzes 
iemaņas, spēju atšķirt dažādu interpretāciju stilus, mūziķu spēles 
precizitāti attiecībā uz nošu pierakstu. 

 

Elektro-
akustiskā 
mūzika  

 

3 

 

G 
2 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin skaņas sintēzes 
tehnikas, semplēšanas tehnikas, skaņas efektu darbību, 
elektroakustiskās mūzikas attīstības procesus vēsturiskā kontekstā. 
Students prot strādāt ar Max/Msp un Logic Pro programmām, 
patstāvīgi izveidot skaņas sintēzes un semplēšanas algoritmus. 

 

Skaņu 
ierakstu 
producēšana  

 

9 

 

G 2 sem. 
 

E 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 
prasmes skaņu ierakstu producēšanā, skaņas modeļa izveidē un 
atbilstošu tehnisko līdzekļu izvēlē,  ir apguvis  producentam 
nepieciešamās saskarsmes prasmes ar atskaņotājmāksliniekiem un 
tehnoloģisko specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Daudz-
kanālu 
ierakstu 
sistēmas  

 

3 

 

G 

1 sem. i 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin daudzkanālu ierakstu 
sistēmu uzbūvi un principus, standartu prasības daudzkanālu 
sistēmām, daudzkanālu sistēmu attīstības vēsturi un nākotnes 
tendences. 
Students prot izveidot daudzkanālu ierakstu sistēmu un veikt 
ierakstu. 

 

Skaņu 
ieraksta gala 
apstrāde 
(māsterings)  

 

6 

 

G 
2 sem. 

 
 

i 
 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students zin tehniskos parametrus 
skaņu ieraksta gala noformēšanai, standartu prasības skaņu ierakstu 
formātiem, metodes psihoakustisku rezultātu sasniegšanai. 
Students prot tehniski noformēt ierakstu atbilstoši formāta 
standartam, pielietot atbilstošas metodes ieraksta skanējuma 
uzlabošanai. 
 

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

 
 

1,5 

 
 

P 
1 sem. 

 
 
 
 
 

i 
 
 
 
 

Studiju kursā students iegūst zināšanas  par valodas kultūras 
principiem, kritērijiem un avotiem, par normām mūsdienu latviešu 
valodas funkcionālajos paveidos (stilos), par koptas (kulturālas) 
valodas pazīmēm, par valodas / runas etiķeti un ētiku.  
Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas apzināti lietot 
koptu latviešu valodu tās funkcionālajos paveidos, rakstos un runā, 
atšķirt pareizu valodas lietojumu no nepareiza, iederīgu – no 
neiederīga, neitrālu – no izteiksmīga, sagatavot ar profesionālo un 
ikdienas darbību saistītus lietišķus tekstus, lietot vārdnīcas un citu 
palīgliteratūru tekstveides procesā. 
 

 
 
Reliģiju 
vēsture 

 
 

1,5 

 
 

P 
1 sem. 

 
 

i 
 
 

Studiju kurss sniedz zināšanas kultūras vēstures attīstības aspektā 
par modernās pasaules klasiskajām reliģijām, to izplatību, 
ģeogrāfiju, galvenajiem dogmatiem, reliģijas un sabiedrības 
mijiedarbību dažādās reliģiskajās sistēmās, reliģijas pētnieku un 
kultūrantropologu teorijām un to jaunākajām atziņām, dažādām 
ētiskām sistēmām, kas veidojušās attiecīgo reliģiju izplatības 
areālos. 
 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati  
(Darba 
tiesiskās 
attiecības, 
autortiesības, 
blakus 
tiesības) 

 
 

1,5 

 
 

P 
1 sem. 

 
 
 
 

i 
 
 
 
 

Studiju kurss sniedz zināšanas par darba tiesību sistēmu un tās 
pamatprincipiem, darbinieku pārstāvības vispārējiem noteikumiem, 
starptautiskajām darba tiesībām, darba koplīguma nepieciešamību 
un nozīmi, strīdu izšķiršanas jautājumiem, darba tiesisko attiecību 
nodibināšanu, darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieku saistības 
vispārējiem noteikumiem, darba devēja pienākumiem un tiesībām, 
darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas organizācijas 
pamatprincipiem, autortiesību un blakus tiesību ievērošanu un 
atbildību. 
 

 
 
Literatūras 
vēsture 

 
 

4,5 

 
 

P 
2 sem. 

 
 
 
 

i 
 
 
 
 

Studiju kurss sniedz zināšanas par latviešu un cittautu Eiropas un 
pasaules literatūru kultūras vēstures attīstības kontekstā, 
izcilākajiem daiļdarbiem Eiropas un latviešu literatūrā, literārā 
teksta interpretācijas iespējām. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
- apzināties izvērtēt literatūras lomu kultūras attīstībā;  
- izvērtēt literārā teksta lomu mūzikā un valodas izteiksmes 
līdzekļu lietojuma nozīmi skaņdarba interpretācijā; 
- izmantot gūtās zināšanas un pieredzi citu studiju kursu apguvē. 
 

Uzņēmēj-
darbības 
pamati 
(projektu 
izstrādes un 
vadīšanas 
pamati) 

 
 
 

4,5 

 
 
 

P/G 
2 sem. i 

Studiju kurss sniedz zināšanas par:  mūzikas industriju kā 
savstarpēji saistītu uzņēmējdarbību kopumu tirgus saimniecības 
apstākļos, nozares darbību reglamentējošiem tiesībaktiem, 
ekonomiskās darbības modeļiem, pārvaldības veidiem, mūzikas 
projektu izveides būtību 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi sagatavot 
un vadīt mūzikas projekta realizāciju. 
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 
 
 
 
Mākslas 
vēsture 

 
 
 
 
 
 

4,5 

 
 
 
 
 
 

P 2 sem. i 

Studiju kursa saturs iepazīstina studentus ar 20.gs. vizuālās mākslas 
attīstību, tās avotiem, būtiskākajiem virzieniem un kustībām: 
* mākslas un sabiedrības savstarpējo attiecību maiņu Eiropā; 
* individuālisma un subjektīvisma nostiprināšanos Rietumeiropas 
kultūrā; 
* arhitektūras un dizaina attīstības tendencēm; 
* mākslinieciskās izteiksmes paradigmas maiņu pēc Otrā pasaules 
kara; 
* postmodernisma konceptu un jaunākajiem mākslas virzieniem. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj patstāvīgi salīdzināt 
un vērtēt 20.gs. vizuālās un skaņu mākslas attīstības tendences, 
formulēt savu viedokli. 

 
 
Filosofija  

 
 

4,5 

 
 

P 2 sem. 
 
 
 

E 
 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas izpratnes līmenī par 
filozofijas pamatjautājumiem un filozofijas būtību, rietumu 
filozofiskās domas attīstību dažādos vēsturiskajos laikmetos,  
filozofisko problēmu loku mūsdienās, filozofijas attīstības 
tendencēm Latvijā.  
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj analizēt un salīdzināt 
atšķirīgu domātāju filozofiskos uzskatus, saskatīt filozofijas 
zinātnes aktualitāti mūsdienās. 

 
 
Svešvaloda 

 
 

7,5 

 
 

G 4 sem. 
 
 

E 
 

Studiju kursa satura apguves procesā students padziļina savas 
zināšanas un prasmes, kas mobilitātes apstākļos nodrošina brīvu 
komunicēšanos svešvalodā, nostiprina prasmes iegūt un izmantot 
jaunākos informācijas avotus specialitātes kvalitatīvākai apguvei. 
Svešvalodas apguves rezultātā studenta prasmes sapratnes, 
runāšanas un lasīšanas jomā atbilst Eiropas valodu Pases prasību 
C2 līmenim.  

B daļa – profesionālās izglītības mūzikas tehnoloģiju  mācības priekšmetu pedagoga studiju kursi  – 24 KP 
Teorētiskā daļa – 19,5 

 
 
 
Psiholoģija 

 
 
 
6 

 
 
 

P 1 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* izprot teorētiski būtiskākos vispārējās, attīstības, personības un 
sociālās psiholoģijas jautājumus,  spēj tos 
ilustrēt ar praktiskās pieredzes piemēriem; 
* spēj sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 
teorētiskās atziņas, piemērojot dažādām pedagoģiskajām 
situācijām; 
* ir ieguvis praktiskās iemaņas savas personības un profesionālās 
darbības pašnoteikšanās procesā; 
 * atpazīst saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, prot 
risināt problēmsituācijas; 
* prot noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, pētīt un analizēt 
audzēkņu personības attīstību; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju psiholoģijas 
nozarē, spēj to analizēt un izmantot praksē. 

 
 
 
Pedagoģija 

 
 
 
6 

 
 
 

P 2 sem. 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina un prot pielietot praksē mācīšanas un mācīšanās teorijas; 
* prot izvirzīt mērķus sev un audzēkņiem, plānot to sasniegšanu; 
* spēj organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 
* pārzina vispārējās mācību metodes, mācību stundas veidošanas 
principus; 
* spēj sadarboties ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem un sabiedrību: 
* spēj veikt audzināšanas darbību jeb klasvadību; 
* spēj izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību 
sasniegumus, sava darba efektivitāti; 
* prot iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pedagoģijas 
jautājumiem un izmantot to praksē. 

 
Vispārējā 
metodika 

 
1,5 

 
P/G 1 sem. 

 
 

i 
 
 

Studiju kursa saturs sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES 
valstu izglītības sistēmu, par izglītības iestāžu struktūru un to 
darbības specifiku, par  izglītības darba plānošanu, izglītības 
programmu ieviešanu un novērtēšanu, par izglītības iestādē 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju.  
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 
 
Mūzikas 
tehnoloģiju  
mācības 
metodika 

 
 
 
3 

 
 
 

G 1 sem. 
 
 
 

DE 
 
 

Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas mūzikas tehnoloģiju priekšmetu mācīšanas metodikā, 
mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību stundu 
darba organizācijas principus – stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 
satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, 
formas, kritērijus.  
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 
Ētika 

 
3 

 
P 

1 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa saturs sniedz zināšanas par ētikas pamatkategorijām, 
tikumisko mācību attīstību noteiktās domāšanas paradigmās un 
vēsturiskos laikmetos, ētikas saikni ar filozofiju, mākslu, mūziku, 
tikumības problēmām mūsdienās, analīzes un pašanalīzes prasmēm. 
 

 
Praktiskā daļa – 4,5 KP 

 
Pedagoģiskā 
prakse 

 
4,5 

 
I 

2 sem. 
 

DE 
 

Students iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā praksē 
mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs  saskaņā ar 
pedagoģiskās prakses darba programmu. 
Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 
kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
 

 
C daļa – brīvās izvēles kursi  9 KP  
Instrumenta 
spēle  

3 G 2 sem. i 

Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves programmu 
izstrādā studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes studiju kursu satura padziļināšanai 
vai paplašināšanai, kas ir nepieciešamas skaņu režisora 
profesionālo pienākumu veikšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumenta 
spēle  

1,5 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G   2 sem. i 
Skatuves 
uzvedības 
kultūra 

3 G 
1 sem. i 

Diriģēšanas 
pamati 

1,5 G 1 sem. i 

Mūzikas 
notācijas 
mācība 

1,5 G 
1 sem. i 

Mūzikas 
notācijas 
mācība 

3 G 
2 sem. i 

Instrumentu 
mācība 

1,5 G 1 sem. i 

Kora  mācība 3 G 2 sem. i 
Kora  mācība 1,5 G 1 sem. i 

 
Prakse – 39 KP 

 
Apskaņošan
as prakse 

15 I 
4 sem. iv Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā  darba pieredzi. 

Prakse nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās 
darbības vienotību.   
Prakses laikā ir plānota:  apskaņošanas prakse – praktiska koncertu 
apskaņošana, skaņu ierakstu prakse – darbs skaņu ierakstu studijā. 

Skaņu 
ierakstu 
prakse 

24 I 
4 sem. iv 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP                                                              Valsts pārbaudījumos students pierāda studiju 
programmas apguves rezultātā iegūtās zināšanas un parsmes un 

apliecina sagatavotības atbilstību 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām, 
kas ir formulētas skaņu režisora profesijas standartā. 

Kolokvijs 
mūzikas 
tehnoloģijās  

 
3 

 
G 

1 sem. 
 
 

DE 
 
 

Kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās 
teorētiskās zināšanas, kuras iegūtas visa studiju perioda laikā 
šādos studiju kursos:  Akustika, Elektrotehnika un 
elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Digitālo signālu 
mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana.  
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Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

 
 
Skaņu režija 
(apskaņošana) 

 
 
 

7,5 

 

I 

1 sem. 
 
 
 
 
 
 
 

DE 
 
 
 
 
 
 

bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana 
skaņu režijā (koncerta apskaņošana) 
Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā. 
Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku un 
veic uzstādītās sistēmas mērījumus un nepieciešamos 
regulējumus.  
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar 
nepieciešamās tehnikas sarakstu, skaļruņu un mikrofonu 
izvietojuma plānu. Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza 
vai elektroakustiskās mūzikas koncerta apskaņošanu. 
Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un 
izvērtē izvēlētās tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu 
izvietojuma plānu,  apskaņošanas sistēmas mērījumu un 
regulējumu precizitāti, apskaņošanas darba kvalitāti – 
balansu un skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila 
prasībām. 
 

 
 
Skaņu 
ierakstu 
producēšana 

 
 

7,5 
I 

1 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE 
 
 
 
 
 
 
 

bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  
skaņu ieraksta producēšanā. Diplomeksāmens sastāv no 
divām daļām: 
- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-
10 minūtes gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts 
skaņu ierakstu studijā. Darba veikšanas laika limits ir 60 
minūtes.  Pirms ieraksta veikšanas students izvēlas un 
uzstāda nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā 
hronometrāžā;  
- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  
Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta 
procesu, otrajā daļā - noklausās samontētā ieraksta 
atskaņojumu un studenta argumentus. 
Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot 
skaņas modeli, izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, 
ieraksta kvalitāti. 

 
2.7.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

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

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības 
pret patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,40%  pret 0,60%, t.i. no 40 
darba stundām studējošais kontaktstundās strādāja vidēji 15 stundas, bet 25 stundas saturu 
apguva patstāvīgajā darbā (īpaši attiecas uz praktisko nodarbību studiju kursiem). 

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 
katedras studējošo pārbaudījumos, semināros, prakses darbā un meistarklasēs.  
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Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir studentu aptaujas, iegūstot viedokli 
par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug. Šī gada 1.kursa studenti ļoti nopietni izvērtēja studiju kursu saturu, tā 
atbilstību un lietderību iegūstamajai profesijai, docētāju darba ieguldījumu studiju kursa 
īstenošanas pilnveidē. Studentu secinājumus vērtēja JVLMA rektorāts. Rektorāts pieņēma 
lēmumu iesniegt Senātam apstiprināšanai vairākus priekšlikumus par studiju programmu 
satura aktualizāciju. 
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 

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

1. Profesionālo studiju cikls - 120 KP. Teorētisko zināšanu apguves  
nodrošināšanai plānoti 7 studiju kursi (64,5 KP) - Akustika, Elektrotehnika un 
elektronika, Digitālo signālu mācība un apstrāde,  Mūzikas vēsture un 
teorija, Instrumentu mācība, Skaņu ierakstu tehnoloģijas,  Džeza un 
populārās mūzikas vēsture;  

 praktisko iemaņu apguvei – 8 studiju kursi (55,5 KP) - Audio sistēmu 
komponenti un sistēmu veidošana, Klavierspēle, Muzikālās dzirdes attīstības 
praktikums, Mūzikas notācija un interpretācija, Elektroakustiskā mūzika, 
Skaņu ierakstu producēšana, Daudzkanālu ierakstu sistēmas, Skaņu ieraksta 
gala apstrāde (māsterings). Praktisko iemaņu apguves rezultātā students 
uzkrāj profesionāli radošā darba pieredzi, tiek nodrošināta studiju kursu 
teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotība.   
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  
(profesionālās izglītības 
skaņu režijas pedagoga 
studiju kursi )   

24 ECTS  KP 

Apgūtie studiju kursi nodrošina studentam tās zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai augstākās profesionālās kvalifikācijas skaņu režisors varētu 
veikt skaņu režijas profesionālo mācību priekšmetu pedagoga pienākumus 
mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.  
Ierobežotās izvēles daļas apguve paver plašākas darba tirgus iespējas, kā arī 
veicina augsti kvalificētu speciālistu integrēšanos mūzikas profesionālās 
izglītības sistēmā. 
Teorētiskā daļa– 19,5 KP: Psiholoģija (t.sk. sociālā psiholoģija), Pedagoģija, 
Vispārējā metodika, Skaņu režijas priekšmetu mācīšanas metodika 
 Praktiskā daļa –  4,5  KP:  Pedagoģiskā prakse 
 

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, piemēram – kora 
mācībā, mūzikas notācijas mācībā, instrumentu spēlē, orķestra diriģēšanas 
pamatos, svešvalodās u.c. 
 

Prakse – 39 KP Prakses periods ir 5 semestri. 
Prakses darba rezultātā students uzkrāj profesionālā darba pieredzi. Prakse 
nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.  
Prakses laikā ir plānota:  apskaņošanas prakse – praktiska koncertu 
apskaņošana, skaņu ierakstu prakse – darbs skaņu ierakstu studijā. 
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Valsts pārbaudījumi 
18 ECTS KP 

Studiju programmas noslēgumā 8.semestrī studentam ir jākārto valsts 
pārbaudījums, kas sastāv no trīs sastāvdaļām - diplomeksāmeniem: 
1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  
kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas, kuras iegūtas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  
Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Digitālo 
signālu mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana.  
2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  skaņu ieraksta 
producēšanā 
Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 minūtes  
gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts skaņu ierakstu studijā. Darba 
veikšanas laika limits ir 60 minūtes.  Pirms ieraksta veikšanas students 
izvēlas un uzstāda nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā 
hronometrāžā.  
- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  

Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta procesu, otrajā daļā - 
noklausās samontētā ieraksta atskaņojumu un studenta argumentus. 
Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot skaņas modeli, 
izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 
3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana skaņu režijā  (koncerta 
apskaņošana) 
Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā. 
Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku un veic uzstādītās 
sistēmas mērījumus un nepieciešamos regulējumus.  
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās tehnikas 
sarakstu, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu.  
Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās mūzikas 
koncerta apskaņošanu. 
Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un izvērtē izvēlētās 
tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  apskaņošanas 
sistēmas mērījumu un regulējumu precizitāti, apskaņošanas darba kvalitāti – 
balansu un skaņas modeļa atbilstība izpildījuma stila prasībām. 

 

Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu 
sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1. studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 
aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senātā, 
2. studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3. absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4. studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura 
un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5. ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6. studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
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7. akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8. akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9. akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.7.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības Kolokvijs mūzikas 
literatūrā, mūzikas teorijā, klavierspēlē un solfedžo profesionālās ievirzes pamatizglītības 
programmu noslēguma prasību apjomā. 
        Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto centralizētie 
eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, iegūtais vērtējums 
nedrīkst būt zemāks par E līmeni, izņemot personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 
2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām 
vajadzībām.  

Kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas 
centralizētos eksāmenus, nosaka JVLMA Uzņemšanas noteikumi. 
 
2.7.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  
(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz studiju 
darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju programmas saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas un 
konkretizētas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu īpatsvara 
attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir 
izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, 
pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi 
un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī 
apelācijas kārtība.   

Profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, 
katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Profesionālos skaņu režijas specializācijas studiju kursus 2011./2012. akadēmiskajā gadā 
docēja četri akadēmiskā personāla docētāji – lekt.  Andris Ūze, lekt. Normunds Slava, asoc. prof. 
Māris Kupčs un doc. Rolands Kronlaks, kā arī pieacinātie docētāji – Artūrs Pērkons un Normunds 
Šnē, Rīgas Tehniskās uneversitātes (RTU) Radioiekārtu katedras lektors G.Dziļums, kurš docēja 
studiju kursu un Elektrotehnika un elektronika  un RTU profesors G.Balodis, kurš docēja studiju 
kursu Digitālo signālu mācība un apstrāde. Atbilstoši 09.09.2011. noslēgtajam  Līgumam Nr.01000-
08/2011/43 starp JVLMA un RTU par studiju kursu apgūšanu Rīgas Tehniskajā universitātē abi 
studiju kursi notika RTU telpās studiju kursu apguves prasībām atbilstoši aprīkotajās auditorijās. 

Tā kā šis bija pirmais skaņu režijas programmas darbības gads, tad pagaidām vēl ir grūti 
pilnvērtīgi novērtēt studiju programmas plāna atbilstību struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem, 
taču atsevišķus aspektus bija iespējams konstatēt jau pirmā gada laikā. Studiju kursu Akustika un 
Digitālo signālu mācība un apstrāde pilnvērtīgai apguvei ir nepieciešams neliels ievada kurss 
matemātikā. Abu studiju kursu docētājiem radās iespaids, ka neskatoties uz to, ka skaņu režijas 
nodaļas reflektantiem stājoties JVLMA ir jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam matemātikā, 
studentu zināšanas ir nevienmērīgas un, lai pilnvērtīgi apgūtu katra specifiskā studiju kursa tēmas, 
būtu nepieciešams ieviest nelielu matemātikas kursu, kurā tiktu atkārtota informācija par 
logaritmēšanu, dekarta, cilindriskajām/polārajām, sfēriskajām koordināšu sistēmām, atvasināšanas un 
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integrēšanas darbību jēgu un komplekso skaitļu izpratni. Atsevišķos studiju kursos docētāji vēl 
meklē, eksperimentē ar teorijas un praktiskās daļas satura apguves proporcijām, piemērotākajiem 
uzdevumiem, paralēli tam norit darbs pie studiju kursu aprakstu pilnveidošanas.   

Kopumā docētāji ir apmierināti ar skaņu režijas studentu sagatavotības līmeni, darbu lekcijās 
un kopējo ieinteresētību, tas norāda, ka iestājeksāmenu prasības un kritēriji ir tikuši pareizi izvēlēti. 
Docētāji arī reāli apzinās, ka tik liels reflektantu pieplūdums kā pirmajā uzņemšanas gadā turpmāk 
nav gaidāms, bet rēķinās ar 2-3 reflektantiem uz viena budžeta vietu, kas nodrošinātu veselīgu 
konkurenci. 
Studiju procesa inovācijas:   
   Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 
izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt piecu studiju kursu saturu, saņemt docētāju 
konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 
nodrošina studentiem pedagoģiskajam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādejādi studenti 
iegūs tiesības strādāt par skaņu režijas priekšmetu pedagogu profesionālajās izglītības iestādēs.  

Mērķtiecīgi ir strādājuši praktisko studiju kursu docētāji. Ar vairākām izglītības iestādēm ir 
noslēgti prakses līgumi. Līgumā ir noteikti prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu 
vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā 
būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Studiju procesu nodrošina lieliska materiālitehniskā bāze, pateicoties Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 
2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss 
aprīkojums. Studiju kursa Akustika norisei ir iegādāti mērmikrofoni, virziendarbības skanda un 
akustiskajiem mērījumiem un akustisko projektu veidošanai paredzētas datorprogrammas. 

Studiju kursa Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana kvalitatīvai realizācijai ir 
pieejamas digitāla un analoga skaņu pults, akustiskās sistēmas, dažādi mikrofoni, skaņas apstrādei 
paredzētas iekārtas un datorprogrammas. Skaņu ierakstu studijā darbojas skaņu tehniķis, kurš 
sagatavo telpas lekcijām -  uzstāda aparatūru un saslēdz to pēc pasniedzēju pieprasījuma. Skaņu 
tehniķa uzdevums ir arī asistēt, sniegt konsultācijas par aparatūras lietošanu studentu patstāvīgā darba 
laikā studijā. Katedras docētāji savos studiju kursos izvirzīto mērķu sasniegšanai, saglabājot labākās 
ilgstoši aprobētās metodes, veic inovācijas atbilstoši pārmaiņām, ko rada tehniskie jauninājumi, 
māksliniecisko paradigmu maiņas - priekšstati par labu (vai oriģinālu, savadabīgu) skanējumu un tā 
tehniskās realizācijas principiem. Docētāji seko līdzi tehniskajām inovācijam, studē jaunāko 
literatūru un ierakstus, seko kultūrprocesiem Latvijā un pasaulē. Tā kā skaņu režisora profesija nav 
izolējama no sadarbības ar atskaņotājmāksliniekiem, kā arī ierakstu un apskaņošanas darbu 
pasūtītājiem, ļoti svarīga ir studentu sociālo prasmju veidošana, tādēļ katedrā pievērš lielu uzmanību 
tam, lai akadēmijā iegūtās zināšanas un prasmes tiktu sasaistītas ar reālu darbošanās pieredzi. To 
nodrošina gan ilgstošs prakses  laiks, kurš paredzēts studiju programmā, gan arī sadarbības 
piedāvājumi no ārpuses, kā arī skaņu režijas studentu sadarbība ar atskaņotājmākslas studentiem 
JVLMA.  
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 
aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 
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Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās ietekme uz 
studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem un 
studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie docētāji 
ir pieredzes bagāti un atzīti speciālisti 
Docētāju zinātniskā/ mākslinieciskā/radošā biogrāfija, projektu vadība, virzieni un to rezultāti 
(par atskaites periodu) 
Lektora Andra Ūzes aktivitātes: 
Izrādes “Kara daba” (War Sum Up) sagatavošana un apskaņošana LNO, Oslo, Odensa, Arhus, 
Kopenhāgena, Braitona.  
Ērģeļmūzikas (Aivars Kalējs) ieraksts Ugāles baznīcā.  
Koncertu tūres ‘’Brīnumskapis” apskaņošana.  
Latvijas Radio kora ieraksti Jāņa baznīcā.  
Koncerta “’Litānijas” (Sinfonietta Rīga, Latvijas Radio koris, elektronika) apskaņošana Sv. Pētera 
baznīcā.  PPO “Rīga” koncertu apskaņošana. Rokoperas “Ej jūs tur” apskaņošana.  
VSIA Latvijas Koncerti organizēto skolu abonentu koncertu cikla apskaņošana.  
MELO M koncertu tūres apskaņošana.  
Mārtiņa Brauna jubilejas koncerta Nacionālajā teātrī apskaņošana.  
Koncerta “Rīgas Ziemassvētki” ķīpsalas hallē apskaņošana.  
Vokālās grupas “Latvian Voices” koncertu apskaņošana.  
Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijas un koncerta apskaņošana LNO.  
Eduarda Oganesjana (ērģeles) CD ieraksts Rīgas Domā.  
Aleksandra Kņazeva (ērģeles) CD ieraksts Rīgas Domā.  
Rīgas skolēnu Dziesmu svētku apskaņošana Mežaparka estrādē.  
Verdi rekviāma apskaņošana Dzintaru koncertzālē.  
Festivāla “Kilkim Zaibu” (Lietuva) apskaņošana.  
Dabas koncertzāles koncertu apskaņošana.  
Ogres mūzikas svētku apskaņošana.  
Festivāla “Summertime” apskaņošana 
Semināru apmeklējumi izstādē “Pro Light and Sound” Frankfurtē.  
Lektora Normunda Slavas aktivitātes: 
Apmēram 30 koncertu (tai skaitā arī operas) ieraksti Radio fonotēkas papildināšanai. Daļa no šiem 
koncertiem  tiek sūtīti uz EBU(Eiropas raidorganizācijas apvienību). 

Vokālās grupas "Framest" koncerti 
 Latvijas mūzikas informācijas centra  vairāku Cd programmu "māsterēšana" 
 Pūtēju orķestra "Rīga" koncerts Pēterburgā 
 Rīgas Doma skolas zēnu kora CD ieraksts, montāža, māsterēšana 
 Kora "Kamēr" CD ieraksts, montāža, māsterēšana 
 Operas "Spēlēju dancoju" koncertuzveduma apskaņošana 
 Ilonas Bageles koncertu apskaņošana 
 Raimonda Tiguļa koncertu apskaņošana 
 Lindas Leen koncertu apskaņošana 
 Kora "Kamēr" koncertu apskaņošana 
 "Swedbankas" kora ieraksti 
 "Sūnu ciema zēni" muzikālās izrādes apskaņošana 
 Eduarda Oganesjana(ērģeles) CD montāža, māsterēšana 
 Liepājas simfoniskā orķestra un dāņu trompetista Ketila Kristensena CD ieraksts, montāža 
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 Katedras vadītāja docenta Rolanda Kronlaka radošā darbība 
Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni vijolei un klavierēm, kurš tika pasūtīts 
A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai. Paralēli noritēja darbs pie diviem jauniem darbiem 
ar elektroniku, kuru pirmatskaņojumi būs dzirdami 2012./13. gadu sezonā. Sniedza meistarklasi 
Stokholmas Karaliskajā Mūzikas koledžā 2011. gada septembrī grupu un individuālajās nodarbībās, 
organizēja Zalcburgas Mozarteum universitātes kompozīcijas profesora Ahima Bornhofta 
meistarklases JVLMA. Apmeklēja elektroniskās mūzikas pētniecībai veltītu zinātnisko konferenci  
EMS (Electronic Music Studies) Stokholmā.  

Klavierspēles studiju kursa  īstenošanu nodrošina Vispārējā klavieru katedra. 
Vispārējās klavieru katedras akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās mākslinieciskajā un 

organizatoriskajā darbībā. 
Katedras vadītāja asoc prof. Jāņa Matuļa mākslinieciskā un organizatoriskā darbībadarbība 

Veicot Latvijas Universitātes vīru kora Dziedonis koncertmeistara pienākumus, regulāri piedalās 
koncertos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Atskaņoja solo programmu katedras organizētajā koncertā 
JVLMA. Motivē citu specialitāšu studentus klavierskaņdarbu apguvi koncertatskaņojuma līmenī, 
sekmē studentu piedalīšanos koncertos. 
Bija JVLMA Satversmes sapulces loceklis, Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvis. 
Profesora Normunda Vīksnes  mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

N.Vīksne mākslinieciskie projekti saistās ar klavieru dueta koncertiem. Klavieru dueta 
(Normunds Vīksne un Antra Vīksne) koncertu programma ir daudzšķautnaina, stilistiski bagāta, 
programmas atskaņojums visos koncertos ir spilgts, mākslinieciski augstvērtīgs. Mākslinieki piedalījās 
Romualda Jermaka autorkoncertā, Romualda Kalsona jubilejas koncertā, Māras Doles piemiņas 
koncertā, atskaņoja pilna koncerta programmu  Ave Sol koncertzālē. 

N.Vīksne bija iesaistīts žūrijas darbā starptautiskajā konkursā – festivālā Armēnijā un jauno 
pianistu konkursā Rīgā. 

Profesors ir ievēlēts JVLMA Satversmes sapulces, Profesoru padomes un Senāta sastāvā, pilda 
Akadēmiskās padomes  priekšsēdētāja pienākumus, ir Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks. 
 Mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu saturu īsteno Muzikoloģijas katedra. Skaņu režijas 
studentiem nodarbības vada  doc. Dr. art. J.Kudiņš (Muzikoloģijas katedras vadītājs),  lektore Dr. art. 
J.Jonāne  un lektore I.Rozenbaha. 
Muzikoloģijas docētāju zinātniski pētnieciskā darbība: 

docents/pētnieks, Dr. art. Jānis Kudiņš 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the local stylistic traditions in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference Principles 
of music composing: National Romanticism and Contemporary Music (Mūzikas kompozīcijas 
principi: nacionālais romantisms un mūsdienu mūzika). Viļņā (Lietuva), Lietuvas Komponistu 
Savienībā, 2011. gada 19.–21. oktobrī.  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic 
works by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference 
The musical work as sign (Mūzikas darbs kā zīme). Bidgoščā (Polija), Bidgoščas Mūzikas 
akadēmijā, 2011. gada 22.–23. novembrī.  
- Referāts The notion of style and peculiarities of its perception within the context of music study 
of 20th century modernism and postmodernism. Starptautiska zinātniskā konference New Music in 
History Writing and New Approaches to Writing Music History (Jaunā mūzika vēstures pētniecībā 
un jaunas pieejas mūzikas vēstures izpētē). Tallinā (Igaunija), Igaunijas Mūzikas un Teātra 
akadēmijā, 2012. gada 2. – 4. februārī.  
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- Referāts Muzikoloģijas studijas JVLMA. No pirmsākumiem līdz šodienai skaitļu, faktu un nozares 
definīciju kontekstā konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 
2012. gada 13. aprīlis JVLMA. 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Neoromanticism as a dominating tendency in the symphonic music of latvian composers in the 
last third of the 20th century and the beginning of the 21st century. The local causes for its 
topicality in the context of European music history. In: Principles of music composing: National 
Romanticism and Contemporary Music. Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2012 
(pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. gada oktobris). 
- The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the early 21st 
century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. In: The musical work as sign. Bydgoszcz: 
Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. 
gada novembris). 
- Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu krājumam 
Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 
Daugavpils Universitāte, 2011. gada 6. maijā organizācijas komitejas un redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA zinātniskās pētniecības projekta Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu 
skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi vadītājs – 
koordinators, projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas 
akadēmijas raksti. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 
- Organizējis semināru mūzikas literatūrā mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu pedagogiem. 
JVLMA, 2011. gada 31. oktobris. 
- Organizējis sacensības (semināru) Jaunais lektors mūzikas vidusskolu pedagogiem un 
audzēkņiem. JVLMA, 2012.gada 16. marts. 
- JVLMA muzikoloģijas studiju pirmā izlaiduma 60 gadskārtas atcerei veltītās konferences 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes rīkotājs un konferences vadītājs. 
JVLMA, 2012. gada 13. aprīlis. 
lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha 
dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mesa mūsdienu latviešu mūzikā (uz Romualda Jermaka un Pētera Butāna mesu pamata) 
/Месса в современной латышской музыке (на основе месс Ромуала Ермака и Петериса 
Бутана). 3. Starptautiskajā Muzikoloģijas studentu konference Tbilisi Konservatorijā (Gruzija) 
2012. gada 27.-29.aprīlī. 
- Referāts Polifonās domāšanas izpausmes Jura Karlsona kantātē Laudate Domino. 7. 
Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī 
2012. gada 10.maijā.  
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
Dalība konferencēs, semināros  
- Meistardarbnīcas vadība (kopā ar I.Nelsoni) Jauni akcenti mūzikas mācības programmā 
7.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pedagoģijas problēmas. 2011.gada 24. 
septembris, Daugavpils Universitāte. 
- Referāts System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention abilities by 7-8 years old 
children Starptautiskajā Kognitīvās psiholoģijas un biheivioristikas konferencē Singapūrā, 
2012.gada 13.-14.februāris. Līdzdalība V.Bernhofa referāta sagatavošanā.                                                     
- Referāts Mūzikas vēstures un Mūzikas teorijas katedru pirmā desmitgade konferencē 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis JVLMA. 
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- Darbs žūrijā Jauno muzikologu starptautiskajā konferencē konkursā Gruzijā, Tbilisi. 2012. gada 
29.–30. aprīlis.  
- Meistarklases mūzikas skolu un augstskolas solfedžo pedagogiem (lekcijas un praktiskās 
nodarbības) Gruzijā, Tbilisi Mūzikas akadēmijā. 2012.gada 1.–2.maijs. 
- Referāts Galantās spēles Jozefa Haidna klaviersonāšu finālos 7. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. gada 
10. maijs  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Grāmata Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Arnolda Klotiņa 
redakcijā. Teksta autori I.Grauzdiņa, L.Kārkliņš, A.Klotiņš, D.Mazvērsīte, I.Šarkovska-Liepiņa. 
Rīga: LU LFMI, 2011. 
- Raksts Meklējiet pēc adreses www.music.lv/lek jeb īsi par Latvijas ērģelēm. Rakstu krājums Otrā 
starptautiskā muzikoloģijas studentu konference konkurss. 88.- 98.lpp.[krājumā ievietoti arī 
docētāju – žūrijas locekļu – referāti] Vano Saradžišvili Tbilisi Valsts konservatorija, 2012. 
- Raksts Jauni fakti par Valkera ērģelēm Rīgas Domā. Zinātnisko rakstu krājumā Mūzikas zinātne 
šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012.120.–132.lpp. 
- Līdzautore  V.Bernhofa publikācijai System of pitch and rhythm patterns to promote aural 
attention abilities by 7-8 years old children konferences zinātnisko rakstu krājumā (Print ISSN: 
2251-1865, E-Periodical ISSN: 2251-1881) 
- Līdzautore V.Bernhofa rakstam System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention 
abilities in 7-8 years old children  iesniegts ekspertiem (international peer-review) 
recenzēšanai.The GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)- (Print ISSN: 2251-2853, E-
periodical: 2251-2861) 
- Raksts Skaņu ierakstu izmantojums muzikālās dzirdes attīstībā. Rēzeknes Augstskolas 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā rakstu 
krājumam (konference notiks 2012. gada 28.–30.septembrī) 
- Raksts Latviešu komponisti un mūziķi grāmatā Latviešu vārdi Krievijas vēsturē (1 loksne), izd. 
Amber Bridge Baltic fonds. Nodots publicēšanai 2012. jūnijs. 
- Zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV sastādītāja un 
galvenā redaktore. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012. 

Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu krājumam 
Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Recenzija par I.Žunes grāmatu Kāda mūziķa dzīves stāsts (par I. Grapu). 2012. gada aprīlis 
(manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Marinas Karasjovas (Maskava) vieslekcijas solfedžo metodijas aktualitātēs organizēšana 
republikas MS pedagogiem JVLMA 11.10.11 
- Vispārizglītojošo skolu audzēkņu solfedžo olimpiāde – materiālu sagatavošana un darbs žūrijā 
JVLMA 8. Marts. 
- 16.03.2012. Jaunais lektors – seminārs Mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Līdzdalība semināra 
organizācijā un vērtēšanā. 
- Līdzdalība ESF projekta Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanā  programmā 
Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana. 
Līgums – lektora pakalpojumi – no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. augustam. 
Lekcijas un praktisko nodarbību tēma: I.Grauzdiņa. Mūzikas klausīšanās organizācijas formas un 
saturs jaunākajās klasēs. 
- 2011.gadā: 6. oktobris - JVLMA, 25. oktobris - Cēsīs, 26. oktobris - Rīgas 80. vsk., 27. oktobris - 
Ludzā, 28. oktobris - Rīgas 25. vsk, 29. oktobris - Rēzeknē; 21. novembris – Rīgā. 
- 2012. gadā: 24.-27. janvāris - Rīgā, 13. februāris - Ventspilī, 12. marts – Limbažos, 13. marts – 
Alūksne, 24. marts – Rīga, 10. aprīlis – Daugavpilī. 
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- 2011.gada 11.-17.oktobris – kursi MV mūzikas teorijas pedagogiem: Lekciju tēmas: 1) Soli pa 
solim praktiskās harmonijas apguvē; 2) Harmonijas apguves ceļš angļu pedagogu skatījumā; 3) 
JVLMA e-vides prezentācija. 
- 2011.gada novembris: lekcija MV stīgu instrumentu pedagogu tālākizglītības kursos Baroka 
laikmets mūzikā: afektu teorija, muzikālā retorika, tipiskie žanri un formas. Jelgavā (27.11), 
Daugavpilī (28.11), Rīgā (30.11). 
- 2011.gada 31.oktobris - Seminārs Mūzikas vidusskolu mūzikas teorijas skolotājiem: Kursu 
izvērtējums – dalībnieku aptaujas rezultātu apkopojums un analīze. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 

RTU profesora, JVLMA docētāja G.Baloža profesionālā darbība 
2005 RTU ETF dekāns 
2000 Radioiekārtu katedras vadītājs 
1997      Apraides sistēmu profesoru grupas vadītājs 
1994      Radioiekārtu katedras vadītājs, 
1992      Radiotehnikas un sakaru fakultātes dekāna vietnieks 
1989      Radioiekārtu katedras docents. 

Tematika: Radiosistēmas, elektromagnētisko lauku ekranēšana, elektromagnētiskā saderība,  
                 kodētu ziņojumu pārraide. 
Sertifikācija: Specializētā Padome Teorētiskā radiotehnikā, Tehnisko zinātņu kandidāta diploms,      
                      izdots RPI. 
PUBLIKĀCIJAS, GRANTI, RAKSTI  

Augstas ražības video plūsmas digitāla pārveidošana 05.1638 
Mobilie sakari Rīga, RTU, 110 lpp 
FP6 apakšprogramma RadioNET 
Diskrēto signālu apstrāde, Rīga, RTU 64 lpp. 
Daudzfrekvenču apstarošanas sistēma 01.0848. 

     1999.04 Credit transfer system EU TEMPUS Programme - Project S_JEP-12402-97 
VIRAC 32 m antenas parametru optimizācija 96.0480 
SEMINĀRI, KONFERENCES 
Rīga, RTU 44. RTU Starptautiskā zinātniskā konference 
Rīga,Latvija Starptautisks seminārs “32 metru antenas modernizācija.” 
Rīga, RTU 43.RTU zinātniskā konference 
Ventspils  Nordic-Baltic Summer School in Radio Astronomy 
Rīga, Ventspils Starptautisks seminārs “32 metru antenas konversija par civīlo objektu.” 
CoFMI Phare special action in Favour of the Baltic Sea region. LE9913 
Ventspils raj,Viraki Starptautisks seminārs “Pirmā eksperimenta rezultāti.” 
KONSULTĀCIJAS 

2003 Sixth Research FP application number EX2002B050166.  
2001 Latvijas pārstāvis COST TC TIST loceklis 
1999 Nejonizējošā starojuma Standartu tehniskās komisijas loceklis. 
1997 Konsultants Mobīlā telefona operātors Tele-2. 
1994 Valdes loceklis Ventspils radioastronomijas centrs 
1994 Konsultants Latvijas Nacionālais vides veselības centrs 
 

Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Skaņu režijas programmas studenti aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar viņu 

izvēlēto profesiju – koncertu apskaņošanu un skaņu ierakstu veikšanu. Sadarbībā ar VSIA 
Latvijas Koncerti, skaņu režijas studenti apskaņoja bērnu koncertu sēriju, kura noritēja Spīķeru 
koncertzālē. Veiksmīga sadarbība izveidojās ar vokālo katedru, skaņu režijas studenti ierakstīja 
vairākus vokālās nodaļas studentu eksāmenus un diplomeksāmenus. Tāpat jaunie studenti 
izveidoja veiksmīgas radošās sadarbības ar citu nodaļu studentiem, veicot to ierakstus studijā.  
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Studentu motivāciji kvalitatīvām studijām kalpoja k radošu ontaktu dibināšana ar Dānijas 

Karaliskās mūzikas akadēmijās, Berlīnes mākslu universitātes un Sibeliusa akadēmijas mūzikas 
tehnoloģiju un skaņu režijas nodaļām. Šo augstskolu docētāji sniedza augstvērtīgas meistarklases 
JVLMA skaņu ierakstu veidošanā, konsultēja skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnikas izvēles un 
izmantošanas novitātēs. 

 
2.7.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 
iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju procesa 
organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir atkarīga no savstarpējas docētāju  un studentu  sadarbības, 
no studentu un docētāju sastāva, no sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. 
Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. 
Par lēmumu izpildi sistemātiski tiek ziņots Mūzikas tehnoloģijas katedrai, atsevišķus jautājumus 
apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Studentu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra 
un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas 
formas un metodes iestrādātas studiju kursu aprakstu prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu 
studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  
Vērtēšanas pamatprincipi: vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 
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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas: programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite, ieskaite ar 
vērtējumu un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 
kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 

Kompetences vērtējuma salīdzinājums 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 
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2.7.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 
kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā 
darba alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga 
uz vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu 
studiju vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 627,92 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

 
N3 

 
komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 

 
Ls 8,76 

 
 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas studiju vietas izmaksa gadā pavisam kopā jābūt  Ls 5562,51, bet valsts finansējuma 
piešķīrums uz vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i mazāks par Ls 1376,72.   
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2.7.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru 
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 6.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta. 2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes 
pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai 
skaitā arī studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammu Skaņu režija.  

Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti 
pozitīvs.  

2.7.10.1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Skaņu režija satura atbilstība profesijas 
standartam Skaņu režisors: 

 
Zināšanas 

profesijas standarta prasību līmenī 

Zināšanu līmenis Studiju programmas 
apguvei paredzētais 

studiju kurss 
(studiju programmas daļa) priekšstats izpratne lietošana 

V. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 
līmenī  
1.1. Literatūras vēsturē  
1.2. Mākslas vēsturē  
1.3. Filosofijā 
1.4. Reliģiju vēsturē 
1.5. Ētikā 

 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
 
 
1.1. Literatūras vēsture  
1.2. Mākslas vēsture  
1.3. Filosofija 
1.4. Reliģiju vēsture 
1.5. Ētika 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 
līmenī  
2.1. Mūzikas vēsturē un teorijā 
2.2. Instrumentu mācībā 
2.3. Džeza un populārās mūzikas vēsturē 
 
2.4. Mūzikas formas mācībā 
 
2.5. Sociālajā un saskarsmes psiholoģijā 
2.6. Pedagoģijā 
2.7. Uzņēmējdarbības pamatos  

  
 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

  
 
2.1. Mūzikas vēsture un 
teorija 
2.2. Instrumentu mācība 
2.3. Džeza un populārās 
mūzikas vēsture 
2.4. Mūzikas formas 
mācība 
2.5. Psiholoģija  
2.6. Pedagoģija 
2.7.  Latviešu valodas 
pamati (t.sk. Lietisšķie 
raksti), 
Uzņēmēj- 
darbības pamati 
Darba tiesiskās  
attiecības;  
Projektu izstrādes 
un vadības pamati) 
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Zināšanas 

profesijas standarta prasību līmenī 

Zināšanu līmenis Studiju programmas 
apguvei paredzētais 

studiju kurss 
(studiju programmas daļa) priekšstats izpratne lietošana 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamās zināšanas 
lietošanas  līmenī  
3.1.  Akustikā  

- telpu akustikas pamatus, telpu 
akustikas parametru definīcijas un 
mērvienības, telpu akustisko 
parametru ietekmi uz skaņas viļņu 
izplatīšanos, telpu akustikas 
normatīvus;  

- skaņas viļņu veidus, parametrus un 
izplatīšanās mehānismus, skaņas 
lauka  
raksturojumus, frekvenču joslas, 

skaņas līmeņus un to mērījumus, 
- psihoakustiku 

   
 
 
 

+ 3.1.Akustika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Elektrotehnikā un elektronikā 
-  elektriskās strāvas, sprieguma un jaudas 
definīcijas un likumsakarības, 
-  elektronu plūsmas likumsakarības, 
- elektronikas elementu ( rezistoru, 
indukcijas spoļu, kondensatoru, 
pusvadītāju) īpašības un darbības 
principus, 
- elektronikas elementu savstarpējās 
iedarbības pamatus un likumsakarības. 

   
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Elektrotehnika 
un elektronika 
 
 
 
 
  
 
 

3.3. Digitālo signālu darbības principus 
- binārās matemātikas pamatus, digitālu 
signālu veidošanas principus, 
- digitālu signālu raksturojošus parametrus, 
AD un DA konvertēšanas principus, 
- digitālu signālu standartus; 
- digitālo signālu formātus, digitālu signālu 
parametrus, konvertēšanas procesu 
  starp dažādiem formātiem, 
datorprogrammu plug-in moduļu 
pielietošanu 

  + 
3.3., 3.4. 
Digitālo  
signālu  
mācība un apstrāde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Digitālos skaņu failus - formātus, 
skaņas failu rediģēšanas principus, 
darbības principus ar skaņas failiem 
internetā, darbības procesus ar skaņas 
failiem datorā. 

  + 
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Zināšanas 

profesijas standarta prasību līmenī 

Zināšanu līmenis Studiju programmas 
apguvei paredzētais 

studiju kurss 
(studiju programmas daļa) priekšstats izpratne lietošana 

3.5. Skaņu ierakstu tehnoloģijas - skaņu 
ierakstu tehnoloģijas veidus, skaņu 
ierakstu principus un metodes, mikrofonu 
izvietošanas tehnikas, ierakstu veikšanai 
nepieciešamo ierīču raksturojumus. 

  + 3.5. Skaņu ierakstu 
tehnoloģijas 
 
 
 

3.6. Audio sistēmu komponentus un 
sistēmu veidošanas principus  
- mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, 
miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču 
darbības principus un raksturojošos 
parametrus; 
- skaņas viļņu mijiedarbības principus un 
parametrus, audio sistēmu komponenšu 
darbības principus un raksturojumus, audio 
savienojumu veidus un principus. 

  + 3.6., 3.7. 
Audio sistēmu  
komponenti un  
sistēmu veidošana 
 
 
 
 
 
 
3.7.Muzikālās  
dzirdes  
attīstības praktikums,
Instrumentu mācība 

3.7. Mūzikas instrumentu un vokāla 
spektrālo sastāvu, sakarības starp signāla 
spektru un tembru. 

  + 

3.8. Mūzikas notāciju - dažādu laikmetu un 
stilu kamermūzikas, kora mūzikas un 
simfoniskā orķestra partitūru pierakstu.   
 
 

  + 3.8. Mūzikas 
 notācija un  
interpretācija, 
Klavierspēle, 
Instrumentu mācība 

3.9. Elektroakustiskās mūzikas tehnikas - 
skaņas sintēzi, semplēšanu, skaņas efektu 
darbību, elektroakustiskās mūzikas 
attīstības procesus.  

  + 3.9. 
Elektroakustiskā 
mūzika 
 

3.10. Skaņu ierakstu producēšanu -  skaņas 
modeļa izveidi un atbilstošu tehnisko 
līdzekļu izvēli, producentam 
nepieciešamās saskarsmes prasmes ar 
atskaņotājmāksliniekiem un tehnoloģisko 
specifiku darbam skaņu ierakstu studijā. 

  + 
3.10. Skaņu ierakstu  
producēšana 
 
 
 

3.11. Daudzkanālu ierakstu sistēmu uzbūvi 
un principus, standartu prasības  
daudzkanālu sistēmām, daudzkanālu 
sistēmu attīstības vēsturi un nākotnes 
tendences. 

  + 3.11. Daudzkanālu 
ierakstu sistēmas 
 
 
 
 

3.12. Skaņu ieraksta gala apstrādi 
(Mastering) - tehniskos parametrus skaņu 
ieraksta gala noformēšanai, standartu 
prasības skaņu ierakstu formātiem, 
metodes psihoakustisku rezultātu 
sasniegšanai. 

  + 
3.12. Skaņu ieraksta  
gala apstrāde  
(Mastering) 
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 
nepieciešamās prasmes 

profesijas standarta prasību līmenī 

Studiju programmas 
apguvei paredzētais studiju kurss 

 
1. Izmērīt un aprēķināt galvenos telpu akustiku raksturojošos 
parametrus 

Akustika   
 

2. Izvēlēties ieraksta vai apskaņošanas situācijai atbilstošu 
mikrofonu daudzumu un tipus 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana, Skaņu ierakstu tehnoloģijas 

3. Strādāt ar analogu un digitālu skaņu miksēšanas pulti Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana, Skaņu režija (apskaņošana) 

4. Izstrādāt iekārtu izvietojuma un savienojumu shēmas Skaņu ierakstu tehnoloģijas, Skaņu 
režija(apskaņošana), Audio sistēmu 
komponenti un sistēmu veidošana  

5. Veikt testa mērījumus, noregulēt un optimizēt iekārtu tehniskos 
parametrus 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana 

6. Lietot ar apskaņošanu saistīto informācijas tehnoloģiju – skaņas 
rediģēšanas,  signāla virzīšanas (routing), miksēšanas un 
māsterēšanas programmas 

Digitālo signālu mācība un apstrāde, 
Skaņu ieraksta gala apstrāde (Mastering), 
Skaņu režija (apskaņošana), 
Elektroakustiskā mūzika 

7. Izmērīt un novērtēt dažādu audio komponenšu parametrus Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana 

8. Sastādīt audio komponenšu savienojumu shēmu Daudzkanālu ierakstu sistēmas, 
Skaņu ierakstu tehnoloģijas, 
Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana 

9. Veikt audio sistēmas darbības simulāciju ar datorprogrammas 
palīdzību 

Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana 

10. Sastādīt audio sistēmas, tās komponenšu savienojumu 
specifikāciju 

Daudzkanālu ierakstu sistēmas, 
Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana 11. Veikt kompleksus audio sistēmas mērījumus 

12. Optimizēt audio sistēmas darbību 
13. Pārbaudīt audio sistēmas komponenšu atbilstību tehniskajām 
prasībām 
14. Komunicēt vismaz vienā svešvalodā Svešvaloda 
15. Ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un 
higiēnas prasības 

Prakse: Skaņu ierakstu producēšana, 
Skaņu režija (apskaņošana), 
Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana  

16. Ievērot vides aizsardzības noteikumus Prakse: Skaņu ierakstu producēšana, 
Skaņu režija (apskaņošana),  
Audio sistēmu komponenti un sistēmu 
veidošana 

17. Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem Psiholoģija, Uzņēmējdarbības pamati, 
Svešvaloda. 
Prakse: Skaņu ierakstu producēšana, 
Skaņu režija (apskaņošana) 

18. Veikt darbu individuāli Skaņu ierakstu producēšana, Skaņu režija 
(apskaņošana) 

19. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā Uzņēmējdarbības pamati, Skaņu ierakstu 
producēšana, Skaņu režija 

20. Izmantot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus Elektroakustiskā mūzika, Skaņu ierakstu 
tehnoloģijas 

 
2.7.10.2. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Skaņu režija saturs izstrādāts atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu formulētajām bakalaura studiju programmu prasībām:  
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Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 

III. Bakalaura programmas 
obligātais saturs 
7. Bakalaura programmas 

apjoms ir vismaz 160 
kredītpunkti.  

 
9. Bakalaura programmas 
obligātais saturs. 
9.1. vispārizglītojošie studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 
kredītpunkti 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. nozares teorētiskie 

pamatkursi un 
informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti  

 
 
 
9.3. nozares profesionālās 

specializācijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 60 kredītpunkti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesionālā bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves 
māksla apakšprogrammas Skaņu režija satura un apjoma 
parametri: 
 
Programmas apjoms ir 160 KP (ECTS 240 KP) ar kopējo studiju 
ilgumu 4 gadi pilna laika studijās. 
 
 
 
Obligātais saturs 
 
II  Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 1 KP 
Reliģiju vēsture – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati  4 KP 
(Darba tiesiskās attiecības) – 1 KP 
Uzņēmējdarbības pamati 
(Projektu izstrādes un vadīšanas pamati) – 3 KP 
Literatūras vēsture – 3 KP 
Mākslas vēsture – 3KP 
Filozofija – 3 KP 
Svešvaloda – 5 KP 
 
Kopā: 36 KP 
Akustika  – 6 KP 
Elektrotehnika un elektronika - 2 KP (teorētiskā daļa) 
Digitālo signālu mācība un apstrāde – 2 KP 
Mūzikas vēsture un teorija – 16 KP 
Instrumentu mācība – 2 KP (teorētiskā daļa) 
Skaņu ierakstu tehnoloģijas - 4 KP 
Džeza un populārās mūzikas vēsture - 4 KP 
Kopā: 60 KP 
Audio sistēmu komponenti un sistēmu veidošana – 8 KP 
Digitālo signālu mācība un apstrāde – 4 KP 
Elektrotehnika un elektronika – 2 KP (praktiskā daļa) 
Instrumentu mācība – 1 KP (praktiskā daļa) 
Klavierspēle  – 3 KP 
Muzikālās dzirdes attīstības praktikums – 6 KP 
Mūzikas notācija un interpretācija – 6 KP 
Elektroakustiskā mūzika – 2 KP 
Skaņu ierakstu producēšana  – 6 KP 
Daudzkanālu ierakstu sistēmas – 2 KP 
Skaņu ieraksta gala apstrāde (mastering) – 4 KP 
Psiholoģija – 4 KP 
Pedagoģija – 4 KP 
Ētika – 2 KP 
Vispārējā metodika – 1 KP 
Mūzikas tehnoloģiju mācības metodika – 2  KP 
Mūzikas tehnoloģijas mācīšanas pedagoģiskā prakse – 3 KP 
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9.4. bakalaura programmas 

brīvās izvēles studiju 
kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti   

 
 
9.5. prakse, kuras apjoms ir 

vismaz 26 kredītpunkti 
 
 
9.6. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura apjoms 
ir vismaz 12 kredītpunktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 
Izvēloties piedāvātos studiju kursus,  kursa apguves saturu izstrādā 
studenti kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā studējošo 
profesionālās vēlmes iepriekš apgūto citu studiju kursu satura 
padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 
Prakse: 26 KP  
Apskaņošanas  prakse – 10 KP 
Skaņu ierakstu  prakse – 16  KP 
 
Valsts pārbaudījumi LV 12 KP/ ECTS  18KP 
apjomā veido:  
Kolokvijs mūzikas tehnoloģijās – 2 KP 
Skaņu režija (apskaņošana) – 5 KP 
Skaņu ierakstu producēšana – 5 KP 

Studiju programmas noslēgumā 8.semestrī studentam ir 
jākārto valsts pārbaudījums, kas sastāv no trīs sastāvdaļām - 
diplomeksāmeniem: 
1) kolokvijs mūzikas tehnoloģijās  
kolokvijā students apliecina skaņu režisoram nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas, kuras iegūtas visa studiju perioda laikā šādos studiju kursos:  
Akustika, Elektrotehnika un elektronika, Skaņu ierakstu tehnoloģijas, 
Digitālo signālu mācība un apstrāde, Audio sistēmu komponenti un 
sistēmu veidošana.  
2)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana  
skaņu ieraksta producēšanā 
Diplomeksāmens sastāv no divām daļām: 

- pirmajā daļā tiek veikts kameransambļa (2-7 dalībnieki) 5-10 
minūtes gara skaņdarba vai skaņdarba daļas ieraksts skaņu 
ierakstu studijā. Darba veikšanas laika limits ir 60 minūtes.  
Pirms ieraksta veikšanas students izvēlas un uzstāda 
nepieciešamo tehniku, kas neietilpst norādītajā hronometrāžā.  

- otrajā daļā students atskaņo un aizstāv samontēto ierakstu.  
Diplomeksāmena komisija pirmajā daļā vēro ieraksta procesu, otrajā 
daļā - noklausās samontētā ieraksta atskaņojumu un studenta 
argumentus. 
Diplomeksāmena komisija izvērtē studenta prasmi izveidot skaņas 
modeli, izvēlēties tehniku, darbu ar mūziķiem, ieraksta kvalitāti. 
3)  bakalaura diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana 
skaņu režijā  
(koncerta apskaņošana) 
Diplomeksāmena forma ir rakstiska un radoši produktīvā. 

Pirms koncerta students uzstāda apskaņošanas tehniku un veic 
uzstādītās sistēmas mērījumus un nepieciešamos regulējumus.  
Diplomeksāmena komisijai students iesniedz aprakstu ar nepieciešamās 
tehnikas sarakstu, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu.  
Praktiski veic akadēmiskās, tautas, džeza vai elektroakustiskās mūzikas 
koncerta apskaņošanu. 
Diplomeksāmena komisija noklausās apskaņotu koncertu un izvērtē 
izvēlētās tehnikas pamatotību, skaļruņu un mikrofonu izvietojuma plānu,  
apskaņošanas sistēmas mērījumu un regulējumu precizitāti, 
apskaņošanas darba kvalitāti – balansu un skaņas modeļa atbilstība 
izpildījuma stila prasībām. 
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10. Studiju kursu izvēli 
bakalaura programmā, studiju 
kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
 
11. Studiju procesā vismaz 30 
procentus no studiju kursu 
apjoma īsteno praktiski. 
 
15. Pēc bakalaura programmas 
apguves piešķir piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu 
nozarē (profesionālās darbības 
jomā). 

 
Studiju programmas saturu un realizācijas aprakstu izstrādāja 
JVLMA apstiprinātā darba grupa vienlaicīgi ar profesijas standarta 
Skaņu režisors  projektu.  
 
 
 
 
Mūzikas tehnoloģiju nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 83 
KP apjomā, t.i. vid. 51,5 procenti. 
 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 
bakalaura grāds mūzikā un skaņu režisora  profesionālā 
kvalifikācija. 

 
2.7.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  
bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Skaņu režija 
īstenošana Latvijā notiek tikai JVLMA. Tāpēc salīdzinājumu sniedzam ar ES divu valstu 
augstskolām -  ar Sirejas Universitātes Tonmeister programmas un  Hāgas Konservatorijas Art of 
Sound studiju programmām. 
Studiju programmas līmenis:  šādas studiju programmas tiek īstenotas kā otrā līmeņa studiju 
programmās. 
Iegūstamais grāds:  gan Hāgas konservatorijas, gan Sirejas universitātē tiek iegūts mūzikas 
bakalaura grāds - mūzika un  skaņu ieraksti Bmus, bet JVLMA – profesionālais bakalaura 
grāds mūzikā un skaņu režisora 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija  
Prasības uz iepriekšējo izglītību, salīdzinājums: 

Sirejas universitātes Tonmeister kursa reflektantiem tiek pieprasīts labs mūzikas izpildījuma 
līmenis un labas teorētiskās zināšanas matemātikā, mūzikā un fizikā. Tādēļ iestāšanās prasības ir A 
līmeņa novērtējums šajos trīs priekšmetos (tipiski AAB) un atzīme 7 vai 8 mūzikas izpildījumā.  

Hāgas konservatorija pieprasa vidusskolas diplomu un pamatizglītību mūzikā (instrumenta spēli 
un harmonijas teoriju). Iestājeksāmeni noris divas dienas un ietver sevī: 
- Matemātikas testu 
- Mūzikas teoriju – partitūras lasīšana, mažora un minora skaņkārtas zināšanas, akordu secības. 
- Solfedžo testu – intervālu klausīšanās, ritma uzdevumi, melodijas dziedāšana, skaņus ierakstu 
vērtēšana. 
- Instrumenta spēle; klasisko etīžu, džeza vai modernā repertuāra vokāls vai instrumentāls 
izpildījums. Izpildījuma laiks apmēram 15 minūtes, programmas paraugi ir pieejami ietājeksāmenu 
prasību pielikumā. 
JVLMA uzņemšanas prasības: 
jāiesniedz vidējo izglītību apliecinošs dokuments, pievienojot centralizēto eksāmenu Latviešu 
valoda un literatūra, Svešvaloda sertifikātus, kā arī matemātikas testa vietā reflektantiem jāiesniedz 
centralizētā eksāmena serifikāts Matemātikā. 
Papildus prasību pārbaude (mūzikas profesionālās ievirzes pamatizglītības programmu noslēguma 
prasību līmenī); 
Mūzikas literatūrā un teorijā  
Klavierspēle 
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Programmas īstenošanas ilgums un apjoms, gadi, KP 
Hāgas konservatorijā jāstudē 4 gadi, 240 ECTS KP. 
Sirejas universitāte jāstudē 4 gadi, 100 UK KP gadā vai 400 UK KP. 
Skaidrojums: 1 ECTS KP līdzvērtīgs apmēram 1,65 UK kredītpunktiem  
Plānotie rezultāti  
Hāgas konservatorijā sagatavotie speciālisti ir orientēti uz darbu kā skaņu ierakstu producenti, 
skaņu inženieri, skaņu režisori teātros un koncertzālēs.  

Sirejas universitātē sagatavotie speciālisti papildus tam, atrod darbu arī citās audio 
insdustrijas jomās, tādās kā audio ierīču radīšana, audio programmatūras izstrāde, audio sistēmu 
uzturēšana, tehniskā un akadēmiskā izpēte u.c.. Mūzikas departamentam ir cieša sadarbība ar tādām 
organizācijām kā BBC, AMS/Neve, Sony Professional Europe, the Association of Professional 
Recording Services un Audio Engineering Society. Studentiem ir pieejamas trīs ierakstu studijas un 
kontroles telpas, kuras tehniskās kvalitātes ziņā ir salīdzināmas ar labākajām komercstudijām.   

JVLMA studiju programmas beidzējs ir speciālists - skaņu režisors, kurš ir apguvis 
zināšanas par mūzikas attīstības procesiem, dažādu laikmetu mūzikas stiliem un žanriem, 
skanējuma estētiku, kā arī prasmes strādāt ar mūzikas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, veic 
publisku pasākumu apskaņošanu un skaņu ierakstus. 

Atbilstoši darba uzdevumam, skaņu režisors veic, ar apskaņošanas  un skaņas ieraksta 
darbību saistītu pasūtījumu izpildi – skaņas sistēmu veidošanu, skaņas sistēmas instalācijas 
plānošanu, koncertu un publisku pasākumu apskaņošanu, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas ieraksta 
pēcapstrādi (mastering), akustikas mērījumus, ekspertīzes sniegšanu skaņu ierakstu un 
apskaņošanas tehnoloģiju pielietošanā. 
Skaņu režisors var strādāt kultūras un izglītības institūcijās, kino industrijā, televīzijā, radio, 
apskaņošanas firmās, veikt komercdarbību, var būt pašnodarbināta persona. 

Studiju satura salīdzinājums 
 

Studiju kursi 
JVLMA 
ECTS 

KP 

Surrey Universitāte 
UK 

 

Hāgas 
konservatorija 

ECTS  KP 

Skaidrojumi 

 
Akustika  

 
9 

 
10 

 
8 KP 
Telpu akustika  
2 KP,Psihoakustika 
4 KP 
Instrumentu 
akustika 2KP 

JVLMA studiju 
kursa Akustika 
apguve plānota 
lielākajā apjomā 
sakarā ar to, ka 
mūzikas 
vidusskolas līmenī 
akustika, kas ir 
fizikas tematiskā 
sastāvdaļa,  netiek 
apgūta  

Elektrotehnika 
un elektronika 

6 10 -  

Digitālo signālu 
mācība un 
apstrāde 

9 10  
Surrey univ. – audio 

signālu apstrāde 

Signālu un sistēmu 
teorija 18 KP 

JVLMA studiju kursa 
teorētiskā daļa 

Digitālo signālu 
mācība un apstrāde 
tiek papildināta ar 

praktiskajām 
iemaņām  

studiju kursos 
Skaņas ieraksta gala 
apstrāde (māsterings) 

6 KP apjomā un 
Apskaņošanas prakse 

15 KP apjomā 
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Studiju kursi 

JVLMA 
ECTS 

KP 

Surrey Universitāte 
UK 

 

Hāgas konservatorija 
ECTS  KP 

Skaidrojumi 

Instrumentu 
mācība  

4,5 10 - Latvijā studiju kursa saturs 
pietiekamā līmenī tiek apgūts  
mūzikas skolās un mūzikas 
vidusskolās  

Mūzikas vēsture 
un teorija 

24 
 
 
 
 
 

10 (Mūzikas 
izpratne) 
Izvēles moduļi 
Classical Studies, 
Early Modernism, 
Harmony & 
Counterpoint, 
Renaissance 
Studies, Tonal 
Analysis, Analysis 
and World Music, 
Baroque Studies 

22 KP 
Harmonija un analīze 
8 KP, klasiskās 
mūzikas vēsture 3 
KP, vispārējā 
mūzikas mācība 11 
KP  

 

Džeza un 
populārās 
mūzikas vēsture 

6  
Izvēles modulis 

Džeza studijas (10) 

- 
Džeza studijas 
ietvertas vispārējā 
mūzikas mācībā 

JVLMA studiju kurss 
nepieciešams, lai skaņu režisors 
orientējos arī citos mūzikas 
žanros un stilos 

Audio sistēmu 
komponenti un 
sistēmu 
veidošana 

12 20  
Surrey univ. ar 

nosaukumu audio 
engineering 

6 KP 
Mūzikas tehnoloģijas 
3 KP, praktikums 3 

KP 

JVLMA studiju kursa saturam 
ierādīta nozīmīga vieta, lai 
skaņu režisors kompetenti veiktu 
savus pienākumus  

Klavierspēle 4,5 - 41 KP (instrumenta 
spēle) 

Latvijā studiju kursa saturs 
pietiekamā līmenī tiek apgūts  
mūzikas skolās un mūzikas 
vidusskolās,  
JVLMA studiju kurss 
Instrumenta spēle tiek piedāvāts 
arī brīvās izvēles daļā 

Muzikālās 
dzirdes attīstības 
praktikums 

9 - 9  

Mūzikas 
notācija un 
interpretācija 

9 10 Mūzikas klausīšanās 
18 KP 

JVLMA studiju kursa satura 
daļa iekļauta studiju kursā 
Mūzikas vēsture un teorija 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 10 5 JVLMA studiju kursa satura 
daļa iekļauta studiju kursā 
Mūzikas vēsture un teorija 

Skaņu ierakstu 
producēšana 

9 - 13 KP 
Specialitāte (ieraksts, 

producēšana)  
10 KP, 

Specialitātes teorija 3 
KP 

Surrey. Univ. ir kurss Recording 
techniques ar  praksi, iespējams, 
ka tas ietver sevī to, kas JVLMA 
ir sadalīts starp kursiem Skaņu 
ierakstu tehnoloģijas un Skaņu 
ierakstu producēšana 

Daudzkanālu 
ierakstu 
sistēmas 

3 -  JVLMA studiju kursa saturam 
ierādīta nozīmīga vieta, lai 
skaņu režisors kompetenti veiktu 
savus pienākumus 

Skaņas ieraksta 
gala apstrāde 
(māsterings) 

6 - - JVLMA studiju kursa satura 
apguves rezultātā studējošais 
valsts pārbaudījumā pierāda 
savu atbilstību piešķiramajai 
profesionālai kvalifikācijai 
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2.7.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 17 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 8 studenti; 
par studiju maksu – 9 studenti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 6 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 4 studenti; par studiju maksu – 2 studenti; 
- absolventu skaits kopā – ņemot vērā to, ka studiju programma tiek īstenota tikai otro gadu, 
absolventu vēl nav bijis. 
 

2.7.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā no 11 studējošajiem aptaujā piedalījās 10 studenti (studentu aptaujas 
anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studentus arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
- docētāju attieksme pret studentiem ir labvēlīga.  
      Studenti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajās meistarklasēs, koncertu un 
pārbaudījumu ierakstu projektos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studenti atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, netika motivēta 
studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, bet uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti sistemātiski, bieži vien apjomā plaši, ne vienmēr saprotami un 
uzdevumu veikšanai laikietilpīgi. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams plānot 
docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba rezultātiem spriest 
ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet arī izvērtējot docētāju darbu lekcijās,  
nodarbībās un semināros. Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās 
puses tika izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā 
plāno ieviest nākamajā studiju gadā.  

 

2.7.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
Studiju programmas pirmie absolventi plānoti tikai 2015.gadā.  
 

2.7.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās.  
        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju kursa Akustika saturs, kā 
tematiskā daļa tika iestrādāts matemātikas ievadkurss,  radīta iespēja izkopt savas prasmes 
specializāciju līmenī – nodrošināta skaņu ierakstu kabineta pieeja patstāvīgā darba veikšanai 
ārpus nodarbību laikiem. Tika papildināts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu klāsts, 
papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. Pilnveidots profesionālo 
studiju kursu saturs un plānojums. 

 
     Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis  
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2.8. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

maģistra studiju programmas 
„Mūzika“   kods 47212   

 
apakšprogrammas:  
Instrumentālā mūzika 
 

specializācijas: 
Taustiņinstrumentu spēle     
 

profili:  
klavierspēle, klavierpavadījums, ērģeļspēle, klavesīna 
spēle, akordeona spēle, kameransamblis,  
klavieru duets  

Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, 
arfas spēle, kokles spēle, stīgu kvartets,  
kameransamblis                                                              

Pūšaminstrumentu spēle flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / 
mežraga /  trompetes / trombona / eifonija / tubas 
spēle, kameransamblis 

Sitaminstrumentu spēle 
Džeza mūzika 
Senā  mūzika  

Diriģēšana Kora diriģēšana 
Simfoniskā orķestra diriģēšana 
Pūtēju  orķestra diriģēšana    

Vokālā mūzika 
  

Kamerdziedāšana  
Operdziedāšana 
Senā mūzika 
Džeza mūzika 

Kompozīcija 
Mūzika un izglītība
  

Mūzikas mācība 
Diriģēšanas mācība  
 

kora diriģēšanas, pūtēju orķestra diriģēšanas, 
simfoniskā orķestra diriģēšanas mācība 

Instrumenta spēles mācība 
 
 
 

klavierspēles, ērģeļspēles, klavesīna spēles, akordeona 
spēles,vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa 
spēles, arfas spēles, kokles spēles, flautas spēles, 
obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles, 
saksofona spēles,  mežraga spēles, trompetes spēles,  
trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles mācība 

Akadēmiskās dziedāšanas mācība 

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Klavierkatedras katedras vad. profesors J.Kalnciems 
Stīgu instrumentu katedras vad. asoc.profesore  L.Zemberga 
Pūšaminstrumentu katedras vad. docents J.Retenais 
Senās mūzikas katedras vad. asoc. profesors  M.Kupčs 
Džeza mūzikas katedras vad. docents I.Veitners 
Kompozīcijas katedras vad. profesore S.Mence 
Vokālās katedras vad. lektore Z.Krīgere 
Orķestra diriģēšanas katedras vad. docents M.Ozoliņš 
Muzikoloģijas katedras vad. docents J.Kudiņš 
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vad. profesore G.Sproģe 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
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2.8.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, 
JVLMA Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā 
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūziķu - 
atskaņotāmākslinieku, diriģentu, vokālistu, komponistu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kuri 
papildus profesionālā bakalaura mūzikas nozarē iegūtai kompetencei apgūst padziļinātas vai 
paplašinātas mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas maģistra 
profesionālās studijas.  
Uzdevumi 
- attīstīt mākslinieciski radošās, pedagoģiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes; 
- lietot profesionālajām maģistra studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 
formas;  
- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā un sagatavot tālākām studijām 
doktorantūrā. 
 
2.8.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
Rezultāti: maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 
interpretācija, Laikmetīgās mūzikas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras 
projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika un 
ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  
Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes mūzikā, spēj 
parādīt padziļinātas vai arī paplašinātas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta individuālā studiju 
plāna un satura) zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes nozares un konkrētās 
profesionālās jomas (diriģēšana, atskaņotājmāksla, kompozīcija, vokālā māksla) jaunākajiem 
atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties 
dažādu jomu saskarē. 
 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti: maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 

interpretācija, Laikmetīgās mūzikas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras 
projektu vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, 
ierobežotās izvēles daļas studiju kursus Mūzikas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  
Specializācijas un profila skaņdarbu stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes mūzikā un prakses 
daļas studiju kursus Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase, spēj: 
- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku 
darbību, augsti kvalificētas mūziķa profesionālas funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas 
pētniecisku darbību;  
- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa 
profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 
- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 
- uzņemties atbildību par personāla (orķestra, kora, kameransambļa, opertrupas, citu radošo kolektīvu 
dalībniekiem ) grupu darba rezultātiem un to analīzi;  
- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 
privātprakse); 
- īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē,  
- veikt profesionālo mūziķa darbu,  
- nodarboties ar pētniecību, 
- turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, 
ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 
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 Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt 
sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt 
papildu analīzi, spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, filosofija, augstskolu didaktika) 
zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā 
(atskaņotājmākslā, diriģēšanas mākslā, kompozīcijas mākslā, vokālajā mākslā), parādīt izpratni un 
ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   
 
2.8.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā 
mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila  Klavierspēle    

studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 

Klaviermūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Pianisma vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pianisma 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Solo  klavierspēle 15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 I 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP   
Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  
Klavierpavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierpavadījums 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavesīns/ērģeles 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns/ērģeles 10,5 G 235 45  15i/3 15i/3 15i/4,5  

Pavadījums 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  
Klavesīns/ērģeles  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3  

Pavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase   1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā 
mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila  Klavierpavadījums	

studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavierpavadījumu 
literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Klavierpavadījuma 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pianisma 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –16,5 KP 
Klavierpavadījums 15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierpavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierpavadījums 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 155 45  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 

LV KP/ 
ES KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 

Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle  
profila  Klavieru duets 

studiju plāns 
 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavieru dueta literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Klavieru dueta vēsture, 
stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas pianisma 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –16,5 KP 
Klavieru duets 15 I/G 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavierspēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierspēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavierspēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierspēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 

LV KP/ 
ES KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Klavierpavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavierpavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavierpavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavierpavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



405 
 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 

Instrumentālā mūzika specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila  Ērģeļspēle                         
studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) 24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Ērģeļmūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ērģeļmākslas vēsture 3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas ērģeļspēles 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Ērģeļspēle 16,5 I 341  99  33E/4,5 33E/6 33 E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Ērģeļpavadījums/ 
ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ērģeļpavadījums/ 
ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ērģeļpavadījums/ 
ansamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ērģeļpavadījums/ 
ansamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavesīns 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavesīns 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavesīns 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavesīns  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ģenerālbass un 
improvizācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ģenerālbass un 
improvizācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ģenerālbass un 
improvizācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ģenerālbass un 
improvizācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklases prakse 1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites 
pamatojums – meistarklases darba atskaites) – 

1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 

Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika profila Klavesīna spēle 
studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavesīna mūzikas 
literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Taustiņinstrumentu 
vēsture 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas klavesīna 
spēles metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Klavesīna spēle 13,5 I 261 99 33E/4,5 33E/4,5 33E/4,5  

Baroka kameransamblis 
un pavadījums 

3 I 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) –13,5 KP  
Pavadījums/ 
ansamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums/ 
ansamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Pavadījums/ 
ansamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Pavadījums/ 
ansamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ģenerālbass un 
improvizācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ģenerālbass un 
improvizācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ģenerālbass un 
improvizācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ģenerālbass un 
improvizācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5  G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5  G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites) – 1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi - 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

18 I 450 30     30DE/18 

Baroka kameransambļa 
koncerteksāmena 
programmas sagatavošana 
un atskaņojums 

9 G 210 30    30 
DE/9 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 
Instrumentālā mūzika   specializācijas Taustiņinstrumentu spēle 

profila   Akordeona spēle             
    studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Akordeona literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Akordeona un radniecīgo 
instrumentu vēsture, stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1/1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Akordeona spēle 12 I 221 99  33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Akordeonu ansamblis  4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranžēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Aranžēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra/ansambļa diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra/ansambļa diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Akordeona  būve, 
labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Akordeona  būve, 
labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Akordeona  būve, 
labošana, apkope 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Ansambļa prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –  31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 
Instrumentālā mūzika 

specializācijas Taustiņinstrumentu spēle 
profila  Kameransamblis 

studiju plāns 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; 
kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite; E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Kameransambļa 
literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransambļa 
mūzikas vēsture, stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 
taustiņinstrumentu  
spēles metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kameransamblis 15 I/G 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – LV 9 KP; ECTS 13,5   
Pavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Pavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Pavadījums  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Džeza mūzikas 
interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 
Instrumentālā mūzika specializācijas Stīgu instrumentu spēle  profila  

Vijoļspēle/alta spēle/ čella spēle/kontrabasa spēle/arfas spēle 
studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7,5 KP 
Vijoles/alta/čella/ 
kontrabasa/arfas literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Stīgu instrumentu mūzikas 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu 
instrumentu spēles 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Vijoles/alta/čella 
spēle/kontrabasa 
spēle/arfas spēle 

15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Kameransamblis vai stīgu  
kvartets 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis vai stīgu  
kvartets 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1/1,5 G 25 15  15i/1   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Stīgu instrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 I 690 30     30 DE/27 
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specializācija  Stīgu instrumentu spēle profils  Kokles spēle 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Kokles literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kokles un radniecīgo 
instrumentu vēsture, stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Tradicionālā kultūra 
mūsdienu kontekstā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kokles spēle  12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33 E/4,5  

Kameransamblis  4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Kameransamblis 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Aranžēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Aranžēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra/ansambļa 
diriģēšana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa 
diriģēšana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra/ansambļa 
diriģēšana 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra/ansambļa 
diriģēšana 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Improvizācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Kokļu  būve, labošana, 
apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Kokļu  būve, labošana, 
apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Kokļu  būve, labošana, 
apkope 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Ansambļa prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  
Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 

meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30     30 DE/27 

  



417 
 

 
specializācija Stīgu instrumentu spēle        profils  Kameransamblis 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kameransambļa mūzikas 
vēsture, stils un interpretācija 

3 G 50 30  
 

30E/3   

Inovācijas stīgu instrumentu 
spēles metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kameransamblis 15 G 301 99 33 E/3 33 E/7,5 33 E/4,5  
Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Stīgu  kvartets/ 
Kameransamblis 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Stīgu  kvartets/ 
Kameransamblis 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Kameransamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Kameransamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kameransamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kameransamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Stīgu instrumentu būve, 
labošana, apkope 

2/3 G 65 15  15i/2   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

 27 G 690 30     30 DE/27 
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Specializācija Stīgu instrumentu spēle profils  Stīgu kvartets 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Stīgu  kvarteta literatūra 3 G 50 30 15/1,5 15i/1,5   

Stīgu instrumentu mūzikas 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas stīgu 
instrumentu spēles 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Stīgu  kvartets 15 G 301 99 33E/4,5 33E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Kameransamblis 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Kameransamblis 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Stīgu  kvartets 6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Stīgu  kvartets 6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Stīgu instrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse  4,5 G 120 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 G 690 30     30DE/27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 

Instrumentālā mūzika specializācijas Pūšaminstrumentu spēle profila 
Solo instrumenta spēle (flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga /  

trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle) 
studiju plāns 

 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Pūšaminstrumenta 
literatūra 

3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Pūšaminstrumentu 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 
pūšaminstrumenta spēles 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Pūšaminstrumenta spēle 
(instrumenta nosaukums) 

15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690  30     30 DE/27 
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Specializācija  Pūšaminstrumentu spēle   profils Kameransamblis 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Kameransambļa literatūra 3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Kameransambļa vēsture, 
stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas 
pūšaminstrumentu spēles 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kameransamblis 15 G/I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas 
interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis/ 
Kameransamblis 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Pūšaminstrumentu būve, 
labošana, apkope 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Fagota mēlīšu izgatavošana 3 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 i/1,5 i/1,5 i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 G 690 30     30DE/ 
27 
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specializācija  Sitaminstrumentu spēle 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā  izvēle) 24 KP 
Teorētiskā daļa –  7,5 KP 
Sitaminstrumentu mūzikas 
literatūra 

3 G 50 30 15iv/1,5 15iv/1,5   

Pūšaminstrumentu 
/sitaminstrumentu vēsture, 
stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas sitaminstrumentu 
spēles metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Sitaminstrumentu spēle  15 I 301 99  33E/4,5 33 E/6 33 E/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Sitaminstrumentu  būve, 
labošana, apkope 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sitaminstrumentu  būve, 
labošana, apkope 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 I 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra prakse 6 G 160 0 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5 -/1,5 

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30     30 DE/ 
27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 

Diriģēšana     specializācijas Kora diriģēšana 
studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Laikmetīgā kora literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
Mūsdienu profesionālo 
koru programmas, stils un 
interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kora darba 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Kora diriģēšana, darbs ar 
kori 

10,5 I 181 99 33E/3 33E/4,5 33E/3  

Orķestra diriģēšana 6 I 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – LV 9 KP; ECTS 13,5   
Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Aranžēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Aranžēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Aranžēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Aranžēšana 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Partitūru spēle 1,5  G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15 15i/1,5    

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

6 G 130 30 15i/1,5 15i/4,5   

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

3 G 65 15  15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse –  21 KP 

Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690  30     30 DE/27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



429 
 

 
specializācija Simfoniskā orķestra diriģēšana 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Orķestra mūzikas vēsture 
un interpretācija 

6 G 100 60 15i/1,5 45E/4,5   

Inovācijas simfoniskā 
orķestra darba metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Orķestra diriģēšana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

 4,5 I 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kora diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kora diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Partitūru spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Vokālā darba metodika 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15  15i/1,5   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/4,5  

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/ 
27 
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specializācija Pūtēju orķestra diriģēšana 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Orķestra mūzikas vēsture 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Izcilākie orķestra 
diriģenti, programmas, 
stils un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas orķestra darba 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Orķestra diriģēšana 12 I 221 99 33E/3 33E/4,5 33E/4,5  
Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru spēle 

 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kora diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kora diriģēšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Džeza mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza mūzikas interpretācija 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Partitūru spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Partitūru spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Partitūru spēle 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Vokālā darba metodika 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Vokālā darba metodika 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšanas pasniegšanas 
metodika un prakse 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Improvizācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Improvizācija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30    30DE/ 
27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas 

Vokālā mūzika  specializācijas  Kamerdziedāšana        Studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Vokālās kamermūzikas 
literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Vokālās kamermūzikas stils 
un interpretācija 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas kamerdziedāšanas 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Kamerdziedāšana 16,5 I 341 99 33E/4,5 33E/6 33E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP   
Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Džeza dziedāšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza dziedāšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/1,5   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

 6  G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5  G 25 15 15i/1,5    
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Operas dramaturģija  6  G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramaturģija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramaturģija 1,5  G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 
prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 
prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30 (40) 15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 
27 
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specializācija Operdziedāšana 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   24 KP 
Teorētiskā daļa –   7,5 KP 
Opermūzikas literatūra 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
Opermūzikas vēsture 3 G 50 30  30E/3   
Inovācijas 
operdziedāšanas 
metodikā 

1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Operdziedāšana 16,5 I 341 99 33E/4,5 33E/6 33E/6  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu vokālās 
kamermūzikas notācija un 
interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Džeza dziedāšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza dziedāšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza dziedāšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Ansamblis/ 
Kamerdziedāšana 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kamerdziedāšana 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis/ 
Kamerdziedāšana 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis/ 
Kamerdziedāšana 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Operas dramaturģija  6  G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramaturģija  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramaturģija 1,5  G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 
prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 
prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Operdziedāšanas prakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 
27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika  apakšprogrammas 
Kompozīcija                           studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  45 KP    
Teorija – 10,5 KP      

Laikmetīgās mūzikas analīze  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3  

Stils un interpretācija 3 G 50 30  30E/3   

Ortoepijas pamati svešvalodās 
(angļu, vācu, franču, itāļu) 

3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5 

Prakse –  34,5 KP                          

Kompozīcija 19,5 I 434 86  33 E/6 33 E/7,5 20 i/6  

Instrumentācija 9 I 195 45 15i/3 15i/4,5 15i/1,5  

Asistenta prakse  4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP    
Mūsdienu mūzikas notācija un 
partitūru analīze 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija un 
partitūru analīze 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu mūzikas notācija un 
partitūru analīze 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Mūsdienu mūzikas notācija un 
partitūru analīze 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Kompozīcijas mācības metodika 
un prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Kompozīcijas mācības metodika 
un prakse 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Kompozīcijas mācības metodika 
un prakse 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Mūsdienu kompozīcijas 
tehnikas un elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 3 G 65 15  15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20   20DE/ 4,5  

Diplomeksāmena  
Kompozīcija  programmas 
sagatavošana  

15 I 360 40   10i/1,5 30DE 
/13,5 

Diplomeksāmens  
Instrumentācija  

12 I 305 15    15DE/12 
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Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika apakšprogrammas  Mūzika 
un izglītība specializācijas Mūzikas mācība   studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas pedagoģijas vēsture 
un teorija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15E/3   

Inovācijas mūzikas teorijas 
saturā un metodikā 

 4,5 G 90 30   30 E/4,5   

Inovācijas mūzikas literatūras 
saturā  un metodikā 

 4,5 G 90 30     30E/4,5  

Muzikālās dzirdes attīstības 
un treniņa sistēmas 

 4,5 G 90 30  30E/4,5    

Literatūras un dzejas teorija  4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Ortoepijas pamati 
svešvalodās (angļu/ vācu/ 
franču/ itāļu) 

3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5 

Augstākās izglītības vadība 3 G 65 15    15i/3 

Vokālā darba metodika 1,5 G 25 15  15i/1,5   

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  
Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  

Mūsdienu mūzikas notācija 
un partitūru spēle 

3 G 65 15  15i/3   

Diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Diriģēšana  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas 
interpretācija 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas 
interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

 4,5 G 80 40 15i/1,5 15i/3   

Džeza mūzikas mācības 
metodika 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Instrumenta spēle 13,5 G 315 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 3 G 65 15  15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 
prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 
prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse –15 KP  
Mācību nodarbību 
vadīšana 

 
7,5 

 
I 

 
385 

 
15 

 
5i/6 

 
5i/6 

 
5i/3 

 

Darbs ar kori/ansambli 7,5 I 

Valsts pārbaudījumi –  31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

/21 I 520 40    20i 
/9 

20 DE/12 

Diplomdarba 
praktikums 

10,5 I 275 5     5 DE/ 
10,5 
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Profesionālās maģistra studiju programmas “Mūzika” 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Džeza mūzika 
studiju plāns 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 7,5 KP 

Džeza mūzikas vēsture un 
literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Džeza mūzikas stils un 
interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Džeza mūzikas aranžēšana 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Instrumenta spēle 15 I 301 99 33E/4,5 33E/6 33E/4,5  

Džeza mūzikas  notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP  
Pavadījums 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Pavadījums 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Pavadījums 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Klavieru duets 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Klavieru duets 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Klavieru duets 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu džeza mūzikas 
notācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Mūsdienu džeza mūzikas 
notācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Profesionālā etiķete 1,5 P 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Prakse –  21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites 
pamatojums – meistarklases darba atskaites)      

-/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30     30DE/ 
27 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas “Mūzika” 

apakšprogrammas Vokālā mūzika  specializācijas Džeza mūzika   studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas 
analīze 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu 
vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 7,5 KP 

Džeza mūzikas vēsture 
un literatūra 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Džeza mūzikas stils un 
interpretācija 

1,5 G 25 15  15i/1,5   

Džeza mūzikas 
aranžēšana 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 

Džeza dziedāšana 15 I 301 99  33E/4,5 33E/6 33E/4,5  

Džeza mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

   



443 
 

 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5  KP  
Mūsdienu džeza mūzikas 
notācija  

13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Mūsdienu džeza mūzikas 
notācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Mūsdienu džeza mūzikas 
notācija 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Mūsdienu džeza mūzikas 
notācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Džeza  ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Džeza  ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Džeza  ansamblis 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Džeza  ansamblis 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 
prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā etiķete 1,5 P 25 15  15i/1,5   
Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I 400 0 i/4,5 i/6 i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I 690 30    30 DE/ 
27 
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Profesionālās maģistra studiju programmas “Mūzika” 

apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika    studiju plāns 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) – 30 KP 

Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 

Teorētiskā daļa – 7,5 KP 

Senās mūzikas literatūra un 
instrumenti 

3 G 50 30  30i/3   

Senās mūzikas notācija un 
ornamentika 

3 G 50 30  30E/3   

Ģenerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Instrumenta spēle 6 I 66 54 18iv/1,5 18iv/3 18iv/1,5  

Baroka orķestris 4,5 G 21 99 33iv/1,5 33iv/1,5 33iv/1,5  

Senās mūzikas ansamblis 6 G 70 90 30i/1,5 30i/1,5 30E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP            
Vēsturiskā deja 3 G 65 15  15i/3   

Instrumentācija 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumentācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumentācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumentācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Orķestra diriģēšana 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Orķestra diriģēšana 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Orķestra diriģēšana 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Instrumenta spēle 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Instrumenta spēle 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Senās mūzikas interpretācija 7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Senās mūzikas interpretācija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas interpretācija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Instrumentu būve, labošana, 
apkope 

3 G 65 15  15i/3   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   
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Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 10,5 G 280 0 i/3 i/4,5 i/3  

Orķestra/ansambļa darba 
prakse 

4,5 I 105 15 5i/1,5 5i/1,5 5i/1,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/1,5 5i/3  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde 
un aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 
27 

 
Profesionālās maģistra studiju programmas “Mūzika” 

apakšprogrammas  Vokālā mūzika specializācijas Senā mūzika     
studiju plāns 

 
 

Studiju kursi 
 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) –30 KP 
Mūzikas filozofija  3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un interpretācija 3 P/G 50 30 30E/3    

Laikmetīgās mūzikas analīze 3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 45 30   30i/3   

Kultūras projektu vadība 3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45  15i/1,5 15i/1,5 15E/3  

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa – 7,5 KP 
Senās mūzikas vokālā  
literatūra  

3 G 50 30  30i/3   

Senās mūzikas notācija un 
ornamentika 

3 G 50 30  30E/3   

Ģenerālbass 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Praktiskā daļa – 16,5 KP 
Senās mūzikas 
dziedāšana/izrādes projekts 

9 I/G 140 30/70 30E/3 30E/3 40E/3  

Senās mūzikas ansamblis 7,5 G 110 90 30i/1,5 30i/3 30E/3  

C daļa (brīvā izvēle) – 13,5 KP  
Senās vokālās mūzikas 
notācija un interpretācija 

6 G 130 30 15i/3 15i/3   

Senās vokālās mūzikas 
notācija un interpretācija 

6 G 130 30  15i/3 15i/3  
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba 
stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-
stundu 
skaits  

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

Senās vokālās mūzikas 
notācija un interpretācija 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Senās vokālās mūzikas 
notācija un interpretācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Senās mūzikas ansamblis 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Senās mūzikas ansamblis 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Vēsturiskā deja 3 G 65 15  15i/3   

Ansamblis 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Ansamblis 7,5 G 155 45  15i/1,5 15i/3 15i/3  

Ansamblis 4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Instrumenta spēle 13,5 G 225 45 15i/4,5 15i/4,5 15i/4,5  

Instrumenta spēle 4,5 G 90 30  15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Sakrālās mūzikas 
interpretācija 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Operas dramaturģija 6 G 115 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/3  

Operas dramaturģija 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Operas dramaturģija 1,5 G 25 15 15i/1,5    

Vokālā darba metodika un 
prakse 

7,5 G 170 30  15i/3 15i/4,5  

Vokālā darba metodika un 
prakse 

4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Vokālā darba metodika un 
prakse 

1,5 G 25 15 15i/1,5    

Mūzikas projektu vadība 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Senās mūzikas notācija 1,5 G 25 15   15i/1,5  

Profesionālā etiķete 1,5 P 25 15  15i/1,5   

Spec. datorprogrammas  4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Spec. datorprogrammas 3 G 65 15  15i/3   

Mūsdienu māksla  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra  4,5 G 90 30  15i/1,5 15E/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 15 I/G 355 45 5/10i/4,5 5/10i/6 5/10i/4,5  

Asistenta prakse 4,5 I 110 10  5i/3 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi – 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

4,5 I 100 20   20DE/ 
4,5 

 

Diploma koncert- 
eksāmena  programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums 

27 I/G 680 10/30    40DE/ 
27 
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2.8.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

Obligātās daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

A daļa (obligātā) – 30 KP 
 Mūzikas 
filozofija  

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas kultūras 
koncepcijām, par mūsdienu mūzikas kultūru un skaņu vidi 
filozofiskā aspektā, par mūzikas komunikatīvo sistēmu 
funkcionēšanu, maģistrants apgūst prasmes apzināti pielietot 
mūzikas socioloģijas un mūzikas hermeneitikas pieejas 
zinātniskajā analīzē, pielietot sociālo aspektu skaņu ainavas 
tipoloģijā, diskutēt par mūzikas jēdzienu ikdienas apziņā un 
mūsdienu sociālo zinātņu skatījumā. 

Stils un 
interpretācija 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 
mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 
māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 
attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas.  
 

Laikmetīgās 
mūzikas 
analīze 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 
apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj 
analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes 
un pielietot skaņdarbu interpretācijā.  
 

Mūzikas 
psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 
ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas 
likumsakarību izpausmes atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, 
komponista, muzikologa un mākslu pedagoga darbībā. 

Kultūras 
socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 
attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 
vērtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras 
socioloģijā kultūru globalizācijas apstākļos.  

Kultūras 
projektu 
vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā 
savstarpēji saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar 
uzņēmējdarbības veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības 
tiesībās, ekonomikā un tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā 
īpašuma veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes projektu 
izstrādei. 

Zinātniskā 
darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas pētnieciskā darba 
veikšanas metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 
maģistra diplomreferāta izstrādei.  

Sociālā 
psiholoģija 

1,5 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sociālās psiholoģijas 
attīstības tendencēm 21.gs., sociālo kategoriju būtību, studiju 
kursa apguves rezultātā maģistrants izprot sociālās psiholoģijas 
likumsakarības, prot analizēt konkrētas saskarsmes situācijas, 
prot izmantot iegūtās zināšanas dažādās dzīves un profesionālās 
darbības jomās.  
 

Augstskolu 
didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 
pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas principiem, 
studiju kursa apraksta izveides prasībām, par studiju darba 
formām, veidiem, metodēm, kompetences vērtēšanas principiem 
un kritērijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 
svešvalodas prasmes.  
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studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 
specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profilu Klavierspēle, 
Klavierpavadījums, specializācijas Stīgu instrumentu spēle profilu Vijoļspēle, 
Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Stīgu kameransamblis, 
Stīgu kvartets, specializācijas Pūšaminstrumentu spēle/Sitaminstrumentu spēle 
profilu solo instrumentu spēle, Pūtēju kameransamblis  
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Instrumenta/ 
Klavier-
pavadījuma/ 
kameransambļa
/ 
stīgu kvarteta 
mūzikas 
literatūra 
 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu mūzikas 
literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 
atskaņotājmākslas skolām.   

Instrumenta/ 
Klavier-
pavadījuma/ 
kameransambļa
/ 
stīgu kvarteta 
mūzikas 
vēsture, stils un 
interpretācija 
 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  instrumenta/u attīstību, to 
vietu un izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. 
mūzikā, par mūsdienu mūzikas stiliem un  interpretācijas 
specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 
instrumenta  
spēles  metodikā 
 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles 
attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 
interpretācijas inovācijām. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta/ 
Klavier-
pavadījuma/ 
kameransambļa
/ 
stīgu kvarteta 
spēle  

15 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Mūsdienu 
mūzikas 
notācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas 
stilu notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes 
jaunās notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas 
procesā. 
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studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 
specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila Ērģeļspēle 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Ērģeļmūzikas 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura 
studiju programmā iegūtās zināšanas par mūsdienu 
ērģeļmūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, 
mūsdienu atskaņotājmākslas skolām.   

Ērģeļmākslas 
vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura 
studiju programmā iegūtās zināšanas par  ērģeļmākslas 
attīstību, par mūsdienu ērģeļmūzikas stiliem,  
interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 
instrumenta  
spēles  metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles 
attīstības jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un 
interpretācijas inovācijām, mūsdienu mūzikas notācijas 
paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Ērģeļspēle 16,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst 

un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

 
studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 
specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila Klavesīna spēle 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma 
veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta 

ieskaite; 
DE- 

diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Klavesīna 
mūzikas 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par klavesīna 
mūzikas literatūru, mūsdienu  interpretu 
repertuāru, atskaņotājmākslas skolām.   
 

Taustiņ-
instrumentu 
vēsture 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  klavesīna 
spēles attīstību, par klavesīna mūzikas stiliem,  
interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 
klavesīna 
spēles 
metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta 
spēles attīstības tehnikām, repertuāra apguves un 
interpretācijas inovācijām, attīsta prasmes jaunās 
notācijas skaņdarbu iestudēšanu.  
 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Klavesīna 
spēle 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri 
apgūst un publiski atskaņo pilna koncerta 
programmu.  

Baroka kamer-
ansamblis un 
pavadījums 

3 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina 
kolektīvās muzicēšanas prasmes, katru semestri 
apgūst un publiski atskaņo  koncerta programmas 
vienu daļu. 
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studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 
specializācijas Taustiņinstrumentu spēle profila Akordeona spēle 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 v

ei
ds

 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma 
veids/ 

Saīsin.:  
E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta 

ieskaite; 
DE- 

diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Akordeona 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par akordeona mūzikas 
literatūru, mūsdienu  interpretu repertuāru, mūsdienu 
atskaņotājmākslas skolām.   
 

Akordeona un 
radniecīgo 
instrumentu 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  akordeona un tā 
radniecīgo instrumentu spēles attīstību, par akordeona 
mūzikas stiliem,  interpretācijas specifiku dažādos 
gadsimtos.  

Mūsdienu 
mūzikas 
notācija 

1/1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu 
mūzikas stilu notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, 
attīsta prasmes jaunās notācijas pielietošanai 
skaņdarba iestudēšanas procesā. 
 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Akordeona 
spēle 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri 
apgūst un publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  
 

Akordeonu 
ansamblis 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 
muzicēšanas prasmes, katru semestri apgūst un 
publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu. 
 

studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 
specializācijas Stīgu instrumentu spēle profila Kokles spēle  
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Kokles mūzikas 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par kokles mūzikas literatūru, mūsdienu  
interpretu repertuāru, mūsdienu atskaņotājmākslas skolām.   

Kokles un 
radniecīgo 
instrumentu 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par  kokles un tās radniecīgo instrumentu 
spēles attīstību, par kokles mūzikas stiliem,  interpretācijas 
specifiku dažādos gadsimtos.  

Tradicionālā 
kultūra 
mūsdienu 
kontekstā 

1/1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu 
tradicionālās mūzikas kultūru, mūzikas stiliem, jaunās notācijas 
paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās notācijas 
pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kokles spēle 12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 

publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  
Kameransamblis  4,5 G 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 

muzicēšanas prasmes, katru semestri apgūst un publiski atskaņo  
koncerta programmas vienu daļu. 
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apakšprogrammas Instrumentālā mūzika 
specializācijas Džeza mūzika 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Džeza mūzikas 
vēsture un 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par dzeža mūzikas literatūru, mūsdienu  
interpretu repertuāru, mūsdienu atskaņotājmākslas skolām, 
iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza mūzikas 
kultūru.  
 

Džeza mūzikas 
stils un 
interpretācija 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par  džeza mūzikas stilu attīstību, skaņdarbu   
interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  
 

Džeza mūzikas 
aranžēšana 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu valstu džeza 
mūzikas nozīmīgākajiem aranžētājiem, aranžēšanas 
paņēmieniem, attīsta prasmes veidot džeza mūzikas 
aranžējumus dažādiem izpildītāju sastāviem 
 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Instrumenta 
spēle 

15 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski atskaņo pilna koncerta programmu.  

Džeza mūzikas  
notācija 

1,5 I 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. džeza mūzikas jaunās 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 
 

 
apakšprogrammas Instrumentālā mūzika specializācijas Senā mūzika 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Senās 
mūzikas 
literatūra un 
instrumenti 

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par senās mūzikas literatūru, instrumentu 
vēsturisko attīstību, senās mūzikas ansambļu sastāviem, to 
repertuāru, atskaņotājmākslas skolām.  

Senās 
mūzikas 
notācija un 
ornamentika 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par  dažādu valstu un laikmetu mūzikas 
notāciju, par seniem nošu pierakstu veidiem un atslēgām, attīsta 
prasmes brīvi orientēties senās mūzikas ornamentācijas 
pamatprincipos, praktiski pielietot seno ornamentiku un 
izrotājumus, iestudējot skaņdarbus.  

Ģenerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas skaņdarba 
harmonisko plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, 
attīsta prasmi spēlēt ciparoto basu komplicētas pakāpes 
skaņdarbiem, izveidot melodiju dotajam basam ar cipariem, to 
ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Baroka 
orķestris 

9 G 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna kopā ar baroka orķestri katru 
semestri iestudē un publiski atskaņo pilna koncerta programmu. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 
muzicēšanas prasmes, katru semestri kopā ar ansambļi apgūst 
un publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu 
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studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Diriģēšana 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 
specializācija Kora diriģēšana  

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Laikmetīgā kora 
literatūra 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par mūsdienu kora mūzikas literatūras 
attīstību pasaules mūzikas kontekstā.  

Mūsdienu 
profesionālo 
koru 
programmas, 
stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par  koru attīstību, diriģentu personībām, 
izcilāko koru kolektīvu repertuāru, kora mūzikas interpretācijas 
spilgtākajiem paraugiem, sniedz zināšanas par kora mūzikas 
jaunās notācijas pielietošanu skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Inovācijas kora 
darba metodikā 

1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. kora 
darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 
atzinumiem, koru darbības menedžmentu. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kora diriģēšana, 
darbs ar kori 

10,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski ar kori atskaņo pilna koncerta programmu.  
 

Orķestra 
diriģēšana 

6 I 3 sem. i Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina diriģēšanas 
prasmes vokāli simfonisko un simfonisko žanru interpretācijā, 
katru semestri pēc individuāla plāna apgūst programmu vismaz 
15 minūšu hronometrāžas apmērā.  

 
specializācija Simfoniskā orķestra diriģēšana  

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Orķestra 
mūzikas vēsture 
un interpretācija 

6 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par mūsdienu simfoniskās mūzikas literatūras 
un orķestru attīstību pasaules mūzikas kontekstā, par skaņdarbu 
interpretācijas spilgtākajiem paraugiem. 
 

Inovācijas 
simfoniskā 
orķestra darba 
metodikā 

1,5 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par diriģentu personībām, izcilāko orķestru 
repertuāru, iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. orķestra 
darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 
atzinumiem. 
 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Orķestra 
diriģēšana 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski ar orķestri atskaņo pilna koncerta programmu.  
 

Mūsdienu 
mūzikas notācija 
un partitūru 
spēle 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā, apgūst 
simfoniskā orķestra mūsdienu mūzikas partitūru spēli. 
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specializācija Pūtēju orķestra diriģēšana  

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Orķestra 
mūzikas vēsture 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par pūtēju orķestru  mūsdienu mūzikas 
literatūras un orķestru attīstību pasaules mūzikas kontekstā.   
  

Izcilākie 
orķestra 
diriģenti, 
programmas, 
stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par orķestra diriģentu personībām, izcilāko 
orķestru repertuāru, par skaņdarbu interpretācijas spilgtākajiem 
paraugiem. 

Inovācijas 
orķestra darba 
metodikā 
 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. orķestra 
darba inovācijām, skaņdarbu iestudēšanas jaunākiem 
atzinumiem. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Orķestra 
diriģēšana 

12 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski ar orķestri atskaņo pilna koncerta programmu.  
 

Mūsdienu 
mūzikas notācija 
un partitūru 
spēle 

 4,5 I 3 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā, apgūst 
simfoniskā orķestra mūsdienu mūzikas partitūru spēli. 
 

 
studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Vokālā mūzika  
specializāciju  Kamerdziedāšana/Operdziedāšana 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Vokālās 
kamermūzikas/ 
opermūzikas 
literatūra 
 

3 G 2 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par mūsdienu vokālās kamermūzikas vai 
opermūzikas  žanra attīstību pasaules mūzikas kontekstā.    

Vokālās 
kamermūzikas/ 
opermūzikas 
stils un 
interpretācija 
 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par  mūsdienu kamermūzikas un 
opermūzikas interpretācijas novitātēm, ar to saistīto teorētisko 
un māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 
un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem.  

Inovācijas 
kamer-
dziedāšanas / 
operdziedāšanas 
metodikā 

1,5 G   Studiju kurss iepazīstina ar dažādu valstu 20. un 21.gs. 
kamermūzikas un opermūzikas iestudēšanas novitātēm, attīsta 
prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas, 
jaunākos metodisko principu atzinumus pielietot savā praktiskā 
darbībā. 

 
Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Kamer-
dziedāšana/ 
Operdziedāšana 

16,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un 
publiski ar uzstājas ar  pilna koncerta programmu.  
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apakšprogrammas Vokālā mūzika  
specializācijas  Senā mūzika 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorētiskā daļa –  7.5 KP 
Senās mūzikas 
vokālā  literatūra  

3 G 1 sem. i Studiju kursa saturs padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par senās mūzikas literatūru, vokālo žanru 
attīstību, senās mūzikas ansambļu sastāviem, to repertuāru, 
atskaņotājmākslas skolām.  

Senās mūzikas 
notācija un 
ornamentika 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs paplašina bakalaura studiju programmā 
iegūtās zināšanas par  dažādu valstu un laikmetu mūzikas 
notāciju, par seniem nošu pierakstu veidiem un atslēgām, attīsta 
prasmes brīvi orientēties senās mūzikas ornamentācijas 
pamatprincipos, praktiski pielietot seno ornamentiku un 
izrotājumus, iestudējot skaņdarbus.  

Ģenerālbass 1,5 G 1 sem.  i Studiju kurss veido izpratni par senās mūzikas skaņdarba 
harmonisko plānu, vadoties no basa partijas ar un bez cipariem, 
attīsta prasmi spēlēt ciparoto basu komplicētas pakāpes 
skaņdarbiem, izveidot melodiju dotajam basam ar cipariem, to 
ornamentāli attīstīt baroka stila ietvaros. 

Praktiskā daļa –  16,5 KP 
Senās mūzikas 
dziedāšana 
/izrādes projekts 

9 I/G 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna kopā ar orķestri katru 
semestri iestudē un publiski atskaņo pilna koncerta programmu. 

Senās mūzikas 
ansamblis 

7,5 G 3 sem. E Studiju kursa ietvaros maģistrants padziļina kolektīvās 
muzicēšanas prasmes, katru semestri kopā ar ansambļi apgūst 
un publiski atskaņo  koncerta programmas vienu daļu 

 
studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Kompozīcija  
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursu anotācijas 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  24 KP 
Teorija – 10,5 KP      
Laikmetīgās 
mūzikas analīze 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 
apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj 
analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes 
un pielietot savā radošā darbībā. 
 

Stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 
mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 
māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem, kompozīciju 
stiliem, jaunākām kompozīcijas tehnikām. Studiju kurss attīsta 
prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas un 
kompozīcijas skolas. 
 

Ortoepijas 
pamati 
svešvalodās 
(angļu, vācu, 
franču, itāļu) 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas neapgūto svešvalodu 
lietošanai savā radošajā darbībā. 
Maģistrants tiek iepazīstināts ar svešvalodas transkripcijas 
simboliem, atšķirībām starp skaņu veidošanās mehānismu gan 
izolētā pozīcijā, gan to kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta 
prasmes koriģēt pats savu izrunu dažādās svešvalodās. 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Prakse –  34,5 KP                          
Kompozīcija 19,5 I 3 sem. i Studiju kursā maģistranti rada dažādu stilu, sastāvu, žanru un 

tehniku izvērstus mākslinieciski pilnvērtīgus skaņdarbus  un 
nodrošina šo kompozīciju publisku atskaņojumu: 
1.semestrī  kompozīciju hronometrāža ir vismaz 20 minūtes;  
2. un 3. semestrī  kompozīciju hronometrāža ir vismaz 30 
minūtes. 
 

Instrumentācija 9 I 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes modelēt jaunākās 20. un 21.gs. 
orķestra rakstības tehnikas, instrumentēt izvērstas formas 
skaņdarbus, veidojot mērķtiecīgu tembru dramaturģiju lielākā 
mērogā par bakalaura programmas studiju kursā apgūto, 
pārvaldīt sarežģītus orķestra faktūras veidošanas paņēmienus.  
 

Asistenta 
prakse 

 4,5 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē pedagoģiskajā 
praksē ar JVLMA kompozīcijas nodaļas studentiem saskaņā ar 
asistenta prakses darba programmu. 
 

Meistarklase  1,5 I 1. – 4. sem. 
laikā 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs ne 
mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 
atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju perioda 
beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem novērtējumu.  
 

 
studiju programmas  Mūzika apakšprogrammas Mūzika un izglītība 
specializācijas Mūzikas mācība 
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   30 KP    
Mūzikas 
pedagoģijas 
vēsture un 
teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā 
iegūtām zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas 
attīstību Latvijā, kas balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, 
apskata mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 
nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 
 

Inovācijas 
mūzikas teorijas 
saturā un 
metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas teorijas mācīšanas 
metodiskās domas attīstības dažādām izpausmēm 20. un 21.gs. 
Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar jaunāko 
literatūru, mācību līdzekļiem, videomateriāliem, attīsta prasmes 
salīdzināt, vērtēt un praktiskajā darbā pielietot jaunākās atziņas. 
 

Inovācijas 
mūzikas 
literatūras saturā  
un metodikā 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas literatūras 
mācīšanas metodiskās domas attīstības dažādām izpausmēm 20. 
un 21.gs. Latvijā, Krievijā un Rietumeiropā. Iepazīstina ar 
jaunāko literatūru, mācību līdzekļiem, videomateriāliem, attīsta 
prasmes salīdzināt, vērtēt un praktiskajā darbā pielietot 
jaunākās atziņas. 
 

Muzikālās 
dzirdes attīstības 
un treniņa 
sistēmas 

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko muzikālās dzirdes attīstības sistēmu 
klasifikāciju, konkrētās izpausmes formas 20. un 21.gs. 
Latvijas, Krievijas un Rietumeiropas muzikologu metodiskajos 
darbos, iepazīstina ar metodisko sistēmu galvenajiem darba 
paņēmieniem, mācību datorprogrammām, audio/video 
materiāliem, dzirdes diagnostikas testiem.  
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Literatūras un 
dzejas teorija 

 4,5 G 2 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par kopīgo un atšķirīgo 
literatūras veidos un žanros, literāro virzienu pēctecību, 
literatūras vietu citu mākslas nozaru vidū,  attīsta spējas 
izvēlēties un analizēt literāru tekstu kā mākslas darbu pēc 
20./21.gs. literatūrpētniecības metožu nostādnēm, attīsta 
prasmes patstāvīgi spriest par mākslas darbu struktūru, uzbūvi 
un vēstījuma elementiem.  

 
Ortoepijas 
pamati 
svešvalodās 
(angļu/ vācu/ 
franču/ itāļu) 

3 G 2 sem. i Maģistrants tiek iepazīstināts ar svešvalodas transkripcijas 
simboliem, atšķirībām starp skaņu veidošanās mehānismu gan 
izolētā pozīcijā, gan to kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta 
prasmes koriģēt pats savu izrunu dažādās svešvalodās. 

Izglītības 
vadība 

3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 
reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 
izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 
programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 
īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 
starptautisku atzīšanu. 
 

Vokālā darba 
metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz informāciju par inovācijām vokālā darba 
metodikā, padziļina bakalaura studiju programmā iegūtas 
zināšanas par vokālista/korista balss attīstības paņēmieniem, 
dziedot mūsdienu mūziku .  
 

apakšprogrammas Mūzika un izglītība 
specializācijas Instrumenta spēles mācība  
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Instrumenta 
spēle 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst un atskaņo 
programmu vienas koncerta daļas apjomā. 

Mūzikas 
pedagoģijas 
vēsture un teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā iegūtām 
zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas attīstību Latvijā, kas 
balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, apskata mūzikas mācīšanas 
galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Instrumenta spēles 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  instrumenta/u attīstību, to vietu un 
izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. mūzikā, par mūsdienu 
mūzikas stiliem un  interpretācijas specifiku dažādos gadsimtos.  

Inovācijas 
instrumentālās 
mūzikas literatūras 
saturā un metodikā  

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumenta spēles attīstības 
jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un interpretācijas inovācijām. 

Ortoepijas pamati 
svešvalodās 
(angļu/ vācu/ 
franču/ itāļu) 

3 G 2 sem. i Maģistrants tiek iepazīstināts ar svešvalodas transkripcijas simboliem, 
atšķirībām starp skaņu veidošanās mehānismu gan izolētā pozīcijā, gan 
to kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta prasmes koriģēt pats savu 
izrunu dažādās svešvalodās. 

Izglītības vadība 3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 
reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 
izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 
programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 
īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 
starptautisku atzīšanu. 
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apakšprogrammas Mūzika un izglītība 
specializācijas Akadēmiskās dziedāšanas mācība  
B- ierobežotās izvēles daļas studiju kursi  

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –   31,5 KP    
Akadēmiskā 
dziedāšana 

13,5 I 3 sem. E Maģistrants pēc individuāla plāna katru semestri apgūst programmu 
vienas koncerta daļas apjomā. 

Mūzikas 
pedagoģijas 
vēsture un 
teorija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss, pamatojoties uz vispārējās pedagoģijas kursā iegūtām 
zināšanām, aplūko mūzikas pedagoģijas domas attīstību Latvijā, kas 
balstās uz nacionālās kultūras tradīcijām, apskata mūzikas mācīšanas 
galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un ārvalstīs. 

Vokālās mākslas 
vēsture, stils un 
interpretācija 

3 G 1 sem. E Studiju kursa saturs padziļina un paplašina bakalaura studiju 
programmā iegūtās zināšanas par  vokālās mākslas attīstību, to vietu un 
izmantošanu renesanses, agrīnā baroka un 20.gs. mūzikā, par mūsdienu 
vokālās mūzikas stiliem un  interpretācijas specifiku dažādos 
gadsimtos.  

Inovācijas 
vokālās mūzikas 
literatūras saturā 
un metodikā  

 4,5 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunāko vokālo literatūru, 
dziedāšanas jaunākām tehnikām, repertuāra apguves un interpretācijas 
inovācijām. 

Ortoepijas 
pamati 
svešvalodās 
(angļu/ vācu/ 
franču/ itāļu) 

3 G 2 sem. i Maģistrants tiek iepazīstināts ar svešvalodas transkripcijas simboliem, 
atšķirībām starp skaņu veidošanās mehānismu gan izolētā pozīcijā, gan 
to kombinācijās - runājot un dziedot, attīsta prasmes koriģēt pats savu 
izrunu dažādās svešvalodās. 
 

Izglītības vadība 3 G 1 sem. i Studiju kurss iepazīstina ar augstākās izglītības iestāžu darbību 
reglamentējošiem ārējiem un iekšējiem tiesībaktiem, augstākās 
izglītības iestāžu struktūru un to darbības principiem, studiju 
programmu apraksta izveides principiem, studiju programmu 
īstenošanas organizāciju, izglītības dokumentu iegūšanu un 
starptautisku atzīšanu. 

 profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika brīvās izvēles studiju kursi 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

C daļa (brīvā izvēle) –  13,5 KP   
Klavier-pavadījums 6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i  

 
Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa 
apguves programmu izstrādā maģistranti 
kopā ar docētājiem individuāli, ņemot vērā 
studējošo profesionālās vēlmes iepriekš 
apgūto citu studiju kursu satura 
padziļināšanai vai paplašināšanai. 
 
 
 
 
 

Kamer-ansamblis 6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 
Klavieru duets 6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 
Džeza mūzikas 
interpretācija 

6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Klavesīna/ 
ērģeļspēle 

6 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Pavadījums 3 līdz 4,5 I 2 sem.  i 
Mūzikas projektu 
vadība 

1,5 G 1 sem.  i 

Profesionālā etiķete 1,5 G 1 sem.  i 
Mūsdienu mūzikas 
notācija 

1,5 G 1 sem.  i 

Spec. dator-
programma Sibelius 

 3 līdz 4,5 I 2 sem.  i 

Senās, sakrālās 
mūzikas 
interpretācija 

 4,5 līdz 
7,5 

G 2 līdz 3 sem.  i 

Ērģeļ-pavadījums/ 
ansamblis 

4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Ģenerālbass un 
improvizācija 

4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Diriģēšana 4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumenta spēle 4,5 līdz 
13,5 

I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Partitūru spēle 4,5 līdz 7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – diferencēta 
ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 
 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Improvizācija 4,5 līdz 7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

 

Instrumenta būve, 
labošana un apkope 

1,5  līdz 3 G 1 sem. līdz 2 sem. i 

Kameransamblis vai 
stīgu  kvartets 

6 līdz 13,5 G 2 sem. līdz 3 sem. i 

Instrumentācija 4,5 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Aranžēšana 4,5 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu mūzikas 
notācija un partitūru 
spēle 

1,5 līdz 6 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Vokālā darba 
metodika 

1,5 līdz 7,5 I 1 sem. līdz 2 sem. i 

Diriģēšanas 
pasniegšanas 
metodika un prakse 

3  līdz 13,5 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu vokālās 
kamer-mūzikas 
notācija un 
interpretācija 

3  līdz 6 I 2 sem. i 

Džeza /Senās 
mūzikas dziedāšana 

4,5 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Operas dramaturģija 1,5 līdz 6 G 1 sem. līdz 3 sem. i 

Vokālā darba 
metodika un prakse 

1,5 līdz  7,5 I 1 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu māksla 3  līdz  4,5 G 2 sem. i 

Mūsdienu literatūra 3  līdz  4,5 G 2 sem. i 

Kompozīcijas 
mācības metodika 
un prakse 

3  līdz  7,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas un 
elektroakustiskā 
mūzika 

3 līdz 13,5 I 2 sem. līdz 3 sem. i 

 
profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika studiju kursu Prakse anotācijas 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Prakse – 21 KP 
Koncertprakse 
vai 
Koncertprakse 
un  orķestra 
prakse vai 
nodarbību 
vadīšanas 
prakse 

15 I 3 sem. i  
Studiju kursa ietvaros, atbilstoši individuālajā plānā 
izstrādātajam grafikam maģistrants uzstājas koncertos, 
apgūst orķestra repertuāru vai vada nodarbības konkrētās 
specializācijas (profila) mācību priekšmetos.   

Asistenta 
prakse 

 4,5 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 
pedagoģiskajā praksē ar JVLMA bakalaura studiju 
programmu studentiem saskaņā ar asistenta prakses darba 
programmu. 

Meistarklase 1,5 I 1. - 4. 
sem. 

periodā 

I Maģistrants patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs 
ne mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 
atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju 
perioda beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem 
novērtējumu.   
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apakšprogrammu  Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Vokālā mūzika valsts 
pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 
zinātnisko, mūzikas uzziņu literatūru un materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un 
publiski to aizstāv. 

Diploma 
koncert- 
eksāmena  
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums  

 27 I 1 sem.  DE  
Maģistrants sagatavo un publiski atskaņo pilna koncerta 
programmu. 

 
apakšprogrammas Kompozīcija valsts pārbaudījumu prasību apraksts 
 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 
zinātnisko, mūzikas uzziņu literatūru un materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu un 
publiski to aizstāv. 

Diplom-
eksāmena  
Kompozīcija  
programmas 
sagatavošana  

15 I 2 sem.  DE Studiju kursā maģistrants rada dažādu stilu, sastāvu, žanru 
un tehniku izvērstus mākslinieciski pilnvērtīgus skaņdarbus  
un nodrošina šo kompozīciju publisku atskaņojumu,  
hronometrāža ir vismaz 30 minūtes. 

Diplom-
eksāmens  
Instrumentācija  

12 I 1 sem. DE Diplomeksāmenā maģistrants pierāda savu kompetenci 
modelēt jaunākās 20. un 21.gs. orķestra rakstības tehnikas, 
instrumentēt izvērstas formas skaņdarbus ar sarežģītu 
orķestra faktūru.  

 
apakšprogrammas Mūzika un izglītība  
specializācijas Mūzikas mācība  valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

21 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā 
ar zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
uzziņu literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, 
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 
un publiski to aizstāv. 

Diplomdarba 
praktikums 

10,5 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants 
atbilstoši sava diplomreferāta tēmai atziņas 
aprobē praksē un pierāda tās nodarbībā vai 
lekcijā.  
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specializāciju Instrumenta spēles mācība,  

Akadēmiskās dziedāšanas mācība valsts pārbaudījumu prasību apraksts 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 
DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursa rezultāti 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

12 I 2 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā 
ar zinātnisko, mūzikas un mūzikas pedagoģijas 
uzziņu literatūru un materiāliem, diskogrāfiju, 
izmantojot teorētiskajos kursos gūtās zināšanas 
un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 
un publiski to aizstāv. 

Diplom 
eksāmena 
programmas 
sagatavošana un 
atskaņojums  

16,5 I 1 sem.  DE  
Maģistrants sagatavo un diplomeksāmenā 
atskaņo/izpilda vienas daļas koncerta programmu.

Diplomdarba 
praktikums 

3 I 1 sem.  DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants 
atbilstoši sava diplomreferāta tēmai atziņas 
aprobē praksē un pierāda tās nodarbībā vai 
lekcijā. 

 

2.8.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un 
zinātnisko atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 
prasībām, kuras attiecas uz maģistra līmeņa studiju organizāciju un, JVLMA Satversmē 
formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. Programmas 
saturs un iegūstamais profesionālais maģistra grāds atbilst studiju programmas nosaukumam. 
Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus 
studiju kursu apgūst individuālajās nodarbībās, individuālā pieeja studiju repertuāra apguvei, ir 
noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām 
(bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-vidē. 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 maģistranti galvenokārt apgūst  B daļas (ierobežotās izvēles) un Prakses 
daļas kursu saturu, kas ir saistītas ar konkrētās specializācijas zināšanām un prasmēm. Studiju kursu 
apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teorētiskās atziņas aprobētu 
praktiskajā darbā – gan mākslinieciskajā, gan asistenta praksē. Šāda pieeja ļauj maģistrantam jau 
studiju laikā integrēties darba tirgus vidē. Prakses darbs tiek organizēts sadarbībā ar 
koncertorganizācijām, profesionālajiem orķestriem, koriem,  ir noslēgti abpusēji sadarbības līgumi. 
Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā LV 80/ ECTS 120 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 uzstāšanos koncertos vai citos 
mākslinieciskajos projektos (māksliniecisko sasniegumu starppārbaudījumi tiek organizēti 
koncertprakses ietvaros). 
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Programmas daļas  
A daļa (obligātie kursi) - 30 ECTS KP, plānotie studiju kursi nodrošina jaunāko sasniegumu 
apguvi mūzikas nozares teorijā un praksē, nodrošina iespējas padziļinātu zināšanu apguvi 
pētnieciskā darba teorētiskajos pamatos, mūzikas estētikā un filosofijā, mūzikas stilos un 
interpretācijā, laikmetīgās mūzikas analīzē, mūzikas psiholoģijā, mūzikas menedžmentā, sociālajā 
psiholoģijā, svešvalodās, ļauj apgūt augstskolu didaktikas pamatus. 
 
B daļa - (ierobežotās izvēles kursi) – 31,5 ECTS KP, plānotie studiju kursi paredz iespēju 
specializēties dažādās mūzikas sfērās, padziļinot profesionālā bakalaura studiju programmās iegūtās 
zināšanas un prasmes.  
 
C daļa – (brīvās izvēles kursi) – 13,5 ECTS KP, dod  iespēju padziļināt zināšanas un prasmes 
specializācijas profīlkursos.   
 

Prakse – 13,5 ECTS KP: studiju kursi dod iespēju studiju un pētnieciskajā darbā iegūtos 
teorētiskos atzinumus pārbaudīt praktiskajā darbībā, sekmē profesionālo iemaņu izkopšanu, 
veicina teorijas un prakses vienotību.  
 
Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS KP: paredzētajos studiju kursos maģistrantam ir jāpierāda 
zinātniski pētnieciskā kompetence maģistra referāta izstrādē un aizstāvēšanā, kā arī teorētisko 
zināšanu un atziņu pielietojums izvēlētās specializācijas vai profila praktiskajā darbībā 
(programmas sagatavošana un atskaņojums divdalīgajā publiskajā koncertā).  

Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu 
mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1) studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 
Senātā, 
2) studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3) absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4) studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5) ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6) studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7) akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8) akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9) akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
10) augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 
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2.8.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Uzņemšanai profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās ir šādas 
iepriekšējās izglītības prasības:  

- uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammās 
Instrumentālā mūzika, Diriģēšana, Kompozīcija, Vokālā mūzika ir nepieciešams profesionālā 
bakalaura grāds mūzikā un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes 
zināšanas un prasmes, kuras maģistrants padziļinās un/vai paplašinās profesionālajā maģistra 
studiju programmā; 
        - uzņemšanai profesionālā maģistra studiju programmā Mūzika apakšprogrammā 
Mūzika un izglītība nepieciešams bakalaura grāds mūzikas vai mūzikas pedagoģijas nozarē 
un profesionālā bakalaura studiju līmenī apgūtas tās specialitātes zināšanas un prasmes, 
kuras maģistrants padziļinās un/vai paplašinās profesionālajā maģistra studiju programmā; 

-  reflektantam jānokārto uzņemšanas  iestāpārbaudījumi:    
apakšprogrammā: Instrumentālā mūzika (akadēmiskā, senās mūzikas vai džeza 
instrumenta spēle) 

 instrumenta spēle – profilu Solo instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu kameransamblis, 
Stīgu kvartets un Klavierpavadījums reflektantiem 

 stīgu kvartets - stīgu kvarteta profila reflektantiem 
 kameransamblis - kameransambļa profila reflektantiem (kameransambļi ar klavierēm, 

akordeonu vai arfu; klavieru dueti);  
 klavierpavadījums - klavierpavadījuma profila reflektantiem 
 kolokvijs – visiem reflektantiem 

apakšprogrammā: Vokālā mūzika – operdziedāšana/ kamerdziedāšana/senā 
mūzika/džeza mūzika 

 akadēmiskā dziedāšana vai senās mūzikas dziedāšana, vai džeza mūzikas dziedāšana 
 kolokvijs 

apakšprogrammā: Diriģēšana – kora diriģēšana/ simfoniskā orķestra diriģēšana/ pūtēju 
orķestra diriģēšana 

 diriģēšana 
 kolokvijs 

apakšprogrammā: Kompozīcija 
 kompozīcija 
 kolokvijs 

apakšprogrammā: Mūzika un izglītība – Mūzikas mācība 
 pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības kolokvijs 
 kolokvijs 

 
apakšprogrammā: Mūzika un izglītība specializāciju - mūzikas mācība, instrumenta 
spēles mācība maksas studiju nodaļas reflektantiem, kuri saistīti ar darba tirgu: 

 kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu 
 instrumenta spēle (specializācijas Instrumenta spēles mācība reflektantiem) 
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2.8.7. Studiju programmu praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā 
personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ 
mākslinieciski radošajos projektos). 
 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot 
maģistrantiem iespēju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. 
Kontaktstundas tiek plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 
studentu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Katras specializācijas un profila profesionālo studiju kursu kontaktstundu, gan arī 
patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir 
formulētas katra studiju kursa aprakstā.  Atskaņotājmākslinieka izglītošanā liela nozīme ir 
mākslinieciskās prakses darba plānošanai un tās norisei. Prakse ir plānota līdztekus 
teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika organizēta koncertu formā gan Mūzikas 
akadēmijā, gan ārpus tās. Atskaņotājmākslinieka praktiskās iemaņas maģistranti apguva arī 
spēlējot ansambļos, orķestros, sniedzot publiskos koncertus, uzstājoties akadēmiskajos 
koncertos. Vairāki maģistranti strādā profesionālajos kolektīvos – LNO orķestrī, Valsts 
simfoniskajā orķestrī, spēlē projektu orķestros, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu studiju 
programmas maģistranti ir pieaicināti darbā profesionālajos  pūtēju orķestros.  
Būtiska nozīme ir pievērsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 
maģistranti iegūst mūzikas augstskolas docētājam nepieciešamās prasmes, praktiski tiek 
sagatavota jaunā docētāju maiņa. Maģistranti savu pieredzes bagāto docētāju vadībā strādā 
kā profesoru asistenti, piedalās meistarklasēs, analizē un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā 
arī bakalaura līmenim atbilstošu studiju kursu māksliniecisko repertuāru. 
Studiju procesa inovācijas: 
     Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   

Projektā īstenošanas rezultātā ir:  

1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo 

aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 

audiovizuālais aprīkojums,  
6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā 
darba iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 
tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    
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Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem 
un studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie 
docētāji ir arī augstas raudzes atskaņotājmākslinieki.  

Docētāju mākslinieciskās aktivitātes izpaudās dažādu atskaņotājmākslas projektu 
īstenošānā – solo koncerti, festivāli, tematiskie koncerti, koncertlekcijas un citi pasākumi, 
kuri bija organizēti gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan sadarbībā ar koncertaģentūrām 
ārpus Latvijas.   

Instrumentālās mūzikas studiju programmas docētāju māksliniecisko darbību, kā arī 
viņu devumu sabiedrības izglītošanā un kultūrvides attīstībā ir neiespējami aprakstīt un 
sniegt raksturojumu pašnovērtējuma ziņojuma ietvaros, jo tas ir ikviena 
atskaņotājmākslinieka ikdienas darba process, kura neatņemama sastāvdaļa ir arī 
pedagoģiskais darbs. Māksliniecisko projektu īstenošanas procesā docētāji un studenti bieži 
vien ir kolēģu lomā (darbs orķestros, ansambļos, koncertprojektos u.c.). Viņu sadarbība, 
kopdarbība un mijiedarbība māksliniecisko projektu īstenošanā nodrošina profesionālās 
pārmantojamības un tālākās attīstības iespējas.   
  Analizējot studiju programmas Instrumentālā mūzika īstenošanā iesaistīto  docētāju 
radošo aktivitāšu spektru, jāsecina, ka tās izpaudās dažādās jomās. 
       Klavieru katedras, ērģeļu klases un akordeona klases docētāju radošā/zinātniskā un 
organizatoriskā  darbība: 

Pateicoties docētāju un studējošo aktivitātei studiju laikā realizēti daudzi radoši, 
mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un ārvalstīs, īpaši 
cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem pianistiem un pedagogiem. 

Katedras docētāji dažādās formās sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm, Latvijas 
mūzikas vidusskolām, mūzikas skolām. Tika organizētas arī docētāju meistarklases dažādās 
Latvijas pilsētās visa līmeņa pianistiem un arī klavierspēles pedagogiem. Prof. S.Osokins 
darbojas Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, J. Rižovs ir pedagogs J.Mediņa Mūzikas 
vidusskolā. Prof. J.Kalnciems ir Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas prezidents,  lekt. 
T.Ostrovskis – asociācijas valdes loceklis. Doc. J. Žvikovs ir kamerorķestra Sinfonietta Rīga 
pianists. Visi docētāji aktīvi sadarbojas ar koncertaģentūru Latvijas Koncerti un ar vadošajiem 
Latvijas mūziķu kolektīviem. Sadarbībā ar Latvijas mūzikas vidusskolām, JVLMA docētāji 
piedalās studiju programmu īstenošanā diplomeksāmenu komisiju locekļu kapacitātēs un vadot 
meistarklases. Sakarā ar Katedras docētāju ciešo saikni ar klavierspēles un klavierspēles 
pedagoģijas darba tirgu, studējošie iegūst nepastarpinātu un kvalitatīvu informāciju par profesijas 
aktualitātēm, darba iespējām un karjeras attīstības potenciālu. 

Prof. S. Osokins piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola 
klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā), sniedzis klavierspēles meistarklases Kopenhāgenas Karaliskajā 
mūzikas akadēmijā (11.2011.). 

Prof. J. Kalnciems uzstājies solokoncertā „Himnas, Lūgšanas, Rituāli” (JVLMA Lielajā 
zālē 30.01.2012, G. Gurdžijeva klaviermūzika), kā arī organizējis un piedalījies Klavieru 
katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. 
Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā). Sadarbībā ar 
JVLMA prof. J. Kalnciems ierakstījis un izdevis CD ar F. Lista klavierskaņdarbiem „Sursum 
Corda” (28.04.2012.). Profesors sniedzis meistarklases Daugavpils Universitātē (21.02.2012.), 
organizējis 9. Jūrmalas Klavierspēles meistarkursus / tālākizglītības kursus mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogiem (Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 17.-19.08.2011.), kā arī darbojies 
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas organizētā „Zēnu pianistu konkursa” (08.12.2011.), 
Valmieras Jauno pianistu konkursa (25.01.2012.), Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas 
starptautiskā pianistu konkursa (02.03.2012.), un Latgales pianistu konkursa (Balvi, 20.04.2012.) 
žūrijās. Profesors JVLMA sienās organizējis atlases kārtu uz P. Čaikovska Starptautisko 



465 
 

konkursu (05.12.2011.), kā arī darbojies tā žūrijas komisijā. Sadarbojoties ar mūzikas 
vidusskolām, prof. J. Kalnciems diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētāja statusā strādājis 
Ventspils Mūzikas vidusskolā, Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Cēsu Mūzikas vidusskolā, Liepājas 
Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā un Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. 

Prof. A.Zandmanis piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa 
Vītola klavierdarbi” 1. programmā (08.03.2012. Gaujienas Mākslas skolā, 12.03.2012. Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā), atskaņojot skaņdarbus no op. 41, kā arī aizsācis prof. Ilzes 
Graubiņas piemiņai veltītu 4 solokoncertu sēriju JVLMA Lielajā zālē, atskaņojot J. S. Baha 
„Labi temperētā klavesīna” I un II sējumu (07.11.2011., 11.04.2012.). Abas koncertprogrammas 
atskaņotas arī reģionu mūzikas skolās un vidusskolās. Profesors ir uzstājies ar solokoncertiem un 
sniedzis meistarklases Cēsu Mūzikas vidusskolā (05.04.2012.), Liepājas Mūzikas vidusskolā 
(26.04.2012.), Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā (13.10.2011.), Jelgavas Mūzikas vidusskolā 
(25.05.2012.) un Ventspils Mūzikas vidusskolā (12.04.2012.). Sadarbībā ar prof. Irinu Berkoviču 
(Izraēla) sniegtas meistarklases arī Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā (09.-10.02.2012.)  

Prof. V.Zilberts piedalījies Steinway flīģeļa prezentācijas koncertā LMT Kamerzālē 
(01.2012.), Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi” 1. 
programmā, JVLMA mecenātes Māras Doles piemiņas koncertā JVLMA Ērģeļu zālē (05.2012.), 
kā arī daudzos kamermūzikas koncertos gan JVLMA sienās, gan ārpus tām. Profesors ir 
darbojies T.Reitera fonda rīkotā mūzikas skolu audzēkņu konkursā Rīgas Latviešu biedrības 
namā (12.2011.) un starptautiskajā jauno pianistu konkursā Latgales skicējums Rēzeknē. 

Doc. J. Žvikovs sniedzis sekojošus solo priekšnesumus: cikla Visi Jāzepa Vītola 
klavierdarbi koncerts Daugavpils mūzikas vidusskolā; Trīs silueti; 1.marts, 2012.; cikla Visi 
Jāzepa Vītola klavierdarbi koncerts Gaujienas mūzikas skolā; Trīs silueti; 8.marts, 2012.; cikla 
Visi Jāzepa Vītola klavierdarbi koncerts JVLMA Lielajā zālē; Trīs silueti; 12.marts, 2012.; 
J.Karlsons Trešā sonāte; Latviešu Biedrības nams; Latvijas jaunās mūzikas dienas, 14.marts, 
2012. Docētājs ieskaņojis Latvijas Radio Jura Karlsona 3. klaviersonāti (08.11.2012.), kā arī 
uzstājies dažādu kameransambļu sastāvos Latvijas atpazīstamākajās koncertzālēs. Darbojoties 
kamerorķestra Sinfonietta Rīga sastāvā, docētājs piedalījies sekojošās koncertprogrammās: 
R.Kalsons Kamersimfonija (klavesīna partija); S.Prokofjevs Simfonija-končertante čellam ar 
orķestri (čelestas partija); N.Šnē; LĢ; 11.novembris, 2011.; K.Orfs viencēliena opera Mēness; 
LU auls; koris Kamēr..., M.Sirmais; 25., 26.februāris, 2012.; G.Pone ELY; Sinfonietta Rīga 
ansamblis; N.Šnē; LĢ; Latvijas jaunās mūzikas dienas; 10.marts, 2012; Franko Donatoni Spiri 
čelestas partija; N.Šnē; Spīķeru koncertzāle; 10.maijs, 2012.; HKGruber Manhattan broadcasts; 
N.Šnē; LĢ; SR sezonas noslēguma koncerts; 31.maijs, 2012.; Niko Mjūlijs (Nico Muhly) 
Koncerts elektriskajai vijolei un orķestrim Seeing is Believing; klavieres, čelesta; Thomas Gould, 
vijole; N.Šnē; 28.aprīlis, 2012. Profesors ir sniedzis meistarklases Sibeliusa Mūzikas akadēmijā 
(05.2012.), kā arī vadījis sekojošas koncertlekcijas: koncertlekcija Baroks. Nozīmīgais sākums no 
cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 28.novembris, 2011.; koncertlekcija Klasicisms Vīnē 
no cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 11.janvāris, 2012.; koncertlekcija Jūtas un alkas. 
Romantisms no cikla Klavieres laiku lokos; Jelgavas 4.vsk.; 28.februāris, 2012. 

Lekt. T. Ostrovskis piedalījies Klavieru katedras docētāju koncertsērijas „Visi Jāzepa 
Vītola klavierdarbi” 1. programmas atskaņojumos Daugavpilī, Gaujienā un Rīgā, kā arī aktīvi 
koncertējis dažādu kameransambļu sastāvos. 2012. gada februārī sadarbībā ar klarnetistu Egilu 
Šēferu un ar mecenātes Māras Doles atbalstu izdots kamermūzikas CD „Dzintargraudi”.   

T. Ostrovskis AEC Polifonia organizēta projekta ietvaros apmeklējis profesionālas 
ievirzes seminārus Innovative Conservatoire Lielbritānijā, papildinājis zināšanas, piedaloties 
JVLMA starptautiskās akreditācijas procesā, prezentējot akadēmijas studiju programmas, 
darbojies P. Čaikovska konkursa atlases kārtas organizēšanā JVLMA Lielajā zālē, aktīvi 
līdzdarbojies Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas darbībā (kļuvis par asociācijas valdes 
locekli), strādājis L. Garūtas Jauno pianistu konkursa žūrijas komisijā (Sigulda, 14.03.2012.), kā 
arī piedalījies Izglītības kvalitātes vērtēšanas dienesta rīkotajos mūzikas izglītības iestāžu 
akreditācijas kursos, kļūstot par akreditācijas ekspertu. 
 Akordeona spēles doc. J. Rižovs strādājis valsts eksāmenu komisijās akordeona spēles 
specializācijā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Daugavpils Mūzikas vidusskolā un 
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Jelgavas Mūzikas vidusskolā, piedalījies profesionālās tālākizglītības kursos „Daudzveidīgas 
mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālā vidējā izglītības programmā 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” 36 stundu apjomā. P. Jurjāna mūzikas skolā (12.-
15.03.2012.), kā arī 3. Starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konference. Docētāja raksts 
„Akordeona spēles attīstības Latvijā” publicēts krājumā „ Orthodox History and Traditional 
culture” (Tambova, 2012.“Print-Service”, Krievija). Noritējusi sadarbība ar mācībspēkiem no 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Baltkrievijas un Krievijas augstskolām. 
 Ārvalstu vieslektori studiju kursā Klavierspēle 
JVLMA klavierspēles maģistranti klausījušies un piedalījušies sekojošu ārvalstu profesoru 
meistarklasēs mūzikas akadēmijā: 
 R. O’Hora (Lielbritānija, Gildholas Mūzikas un drāmas skola) 
 L. Vainmaa (Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija) 
 V. Goldbergs (Izraēla, Telavivas Mūzikas akadēmija) 
 D. Baškirovs (Krievija, Maskavas Valsts konservatorija) 
Maģistra studiju programmu diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētāja statusā no Lietuvas 
Mūzikas akadēmijas tika pieaicināts prof. J. Karnavičius. 

Ērģeļu klases akadēmiskajos amatos ievēlētie mācībspēki ir aktīvi koncertējoši 
ērģelnieki, kuri savas zināšanas par ērģelēm un ērģeļmūzikas repertuāru regulāri pārbauda 
praktiskajā koncertdzīvē, līdz ar to šīs mākslinieciskās darbības ietekme uz studiju procesu ir 
neapšaubāmi pozitīva.  

Asoc. prof. Larisa Bulava līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā un 
Daugavpils mūzikas vidusskolā šī gada laikā sniegusi arī vairākus ērģeļmūzikas koncertus 
Latvijā un Vācijā, sagatavojusi pirmatskaņojumam S.Mences darbu „Dialogi”.  

Prof. Tālivaldis Deksnis līdzās darbam Mūzikas akadēmijā sniedzis koncertus Latvijā, 
Krievijā, Polijā un Holandē. Sniedzis konsultācijas Rēzeknes mūzikas vidusskolā, veicis 
komponista R.Jermaka darbu ieskaņojumus Rīgas Domā, piedaloties CD veidošanā.  

Asoc. prof. Vita Kalnciema šajā gadā līdzās pedagoģiskajam darbam Mūzikas akadēmijā 
un Rīgas Doma kora skolā sniegusi vairākus ērģeļmūzikas koncertus Rīgas Domā - gan J.S.Baha 
un čehu mūzikas soloprogrammas, gan kopā ar Rīgas Doma Meiteņu kori, ģitāristu Armandu 
Alksni, dziedātāju Elīnu Šimkus, sitaminstrumentālistu Edgaru Saksonu. Sniegusi arī Slokas 
baznīcas ērģeļu 100-gadei veltītu koncertu, Zemgales Ērģeļu dienu atklāšanas koncertu Jelgavā, 
organizējusi un piedalījusies ērģelnieku maratonkoncertā Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā, 
festivāla koncertā Zviedrijā, kā arī Starptautiskā M.Tariverdijeva ērģelnieku konkursa žūrijas 
darbā Kaļiņingradā. Klajā nācis solo CD „Ugāles baroks”. Piedalījusies arī Rīgas Doma Meiteņu 
kora jaunā CD „Jubilatio” ierakstos ar ērģeļu pavadījumiem un solo.  
Mūzikas augstskolas docētāju saiknes uzturēšana ar vidējām speciālajām mācību iestādēm ir ļoti 
nepieciešama, lai pilnveidotu skolu audzēkņu profesionālās kvalifikācijas iespējas un savlaicīgi 
sagatavotu tos studijām Mūzikas akadēmijā. Šajā jomā Ērģeļu klasei izveidojusies laba tradīcija 
nu jau vairāku gadu garumā – maija beigās JVLMA Ērģeļu zālē notiek ikgadējs Topošo 
ērģelnieku koncerts, kurā aicināti piedalīties tieši Latvijas mūzikas skolu ērģeļspēles audzēkņi 
savu pedagogu pavadībā. Šāds koncerts šogad notika 2012.g. 26.maijā.  

Studiju procesa kvalitatīvu norisi sekmē laba sadarbība, kas izveidojusies ar Lietuvas, 
Igaunijas, Enshedes, Bāzeles, Amsterdamas, kā arī ar Sanktpēterburgas mūzikas augstskolām. 
Regulārās meistarklases arī ar citu augstskolu pasniedzējiem nodrošina mūsu studentiem labu 
informētību ar ērģeļspēli saistītajos jautājumos.  

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju sasniegumi: 
Piedalīšanās koncertos 
Katedras docētāji prof. J. Maļeckis, prof. V. Zilberts, prof. A. Liepiņš, asoc. prof. D. Kļava, doc. 
H. Hansena, doc. M. Zilberts, lekt. E. Žiba un lekt. I. Milzarāja regulāri piedalījušies Latvijas 
koncertdzīvē un katedras rīkotajos koncertos RLB.  
Prof. Jānis Maļeckis atskaņoja komponista K. Penderecka sekstetu Starptautiskajā ABAM 
konferencē Krakovā (20.-25.09.2012.), piedalījās festivālā Starptautiskā konservatoriju nedēļa 
Sankt-Pēterburgā JVLMA docētāju klavieru kvarteta sastāvā (vijolnieks Sandis Šteinbergs, 
altists Arigo Štrāls un čellists Ēriks Kiršfelds (21.-28.10.2012.), piedalījās Lielās Mūzikas balvas 
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„Gada jaundarbs” ieguvēja A. Maskata skaņdarba Stanze di Venetia / Venēcijas rindas soprānam 
un klavieru kvartetam atskaņojumā LNO /2012.g. martā/, piedalījās koncertos RIX Klavieru 
kvarteta sastāvā festivālā Eiropas Ziemassvētki 2011 (vijolnieks Sandis Šteinbergs, altiste Liene 
Kļava, čellists Reinis Birznieks) Mazajā Ģildē (decembrī) un Brno filharmonijā Brno (Čehija, 
2012.g.maijā), piedalījās J.Brāmsa kamermūzikas koncertā JVLMA (M.Doles stipendijas 
ietvaros) sadarbībā ar viesprofesoriem A. Ronu (vijole) un M. Klīgelu (čells, 2012.g.aprīlī), 
piedalījās Dzintaru koncertzāles atklāšanas koncertā sadarbībā ar Nordic Symphony Orchestra un 
diriģenti Anu Tali (S.Renemaņa skaņdarba divām klavierēm ar orķestri pirmatskaņojums, 
2012.g. jūnijā), piedalījās Kremerata Baltica festivālā kamermūzikas koncertā (A. Maskats 
Stanze di Venetia / Venēcijas rindas soprānam un klavieru kvartetam, 2012.g. jūlijā). 
        Sagatavoja studentu un maģistrantu klavieru kvarteta Elīna Gaile (klavieres), Marta 
Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells) koncertam ECMTA konferencē 
Tallinā /2012.g. maijā/. 

Par izciliem panākumiem prof. Jānis Maļeckis saņēma JVLMA Swedbank Gada balvu 
Labākais JVLMA mācībspēks 2011. gadā. 

Prof. A. Liepiņa mākslinieciskās aktivitātes: 
 JVLMA ietvaros R. Kalsona dziesmu cikla pirmatskaņojums kopā ar Krišjāni Norveli 
komponista 75. jubilejai veltītajā koncertā RLB /2011.g. decembrī/. 
Pasākumi ārpus JVLMA: 
Koncerts Sievietes stāsts (Spīķeru koncertzālē, pēc tam 4 koncerti visā Latvijā) kopā ar Ievu 
Paršu, programmā Šūberta, Šūmaņa, Brāmsa, Čaikovska,Ščedrina, Keidža mūzika (2011.g. 
rudens sezonā). Artūra Maskata muzikālā izrāde Hotelis Atlantīda – piedalīšanās izrādes 
sagatavošanā un izrādes 18., 19. un 20 aprīlī Spīķeru koncertzālē. Koncertprogrammas Mīlas 
valši atskaņojumi sezonas garumā kopā ar Latvijas Radio kori un Daci Kļavu. 
Ieraksti Latvijas Radio: 
Artūra Maskata 3 dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju (ar Radio kori), P. Butāna un J. Ābola 
dziesmas korim ar klavieru pavadījumu 4 rocīgi (kopā ar Daci Kļavu). Artūra Maskata skaņdarbi 
izrādei Hotelis Atlantīda (ierakstīti 2012.g. jūnijā). 

Asoc. prof. Daces Kļavas mākslinieciskie projekti: 
Pasākumi JVLMA ietvaros: 
2011.g.03.09.  –  Kr.Barona ielas svētki (ar H.Hansenu R.Kalsons “Mozaīkas”) 
2011.g. 30.09. – koncerts Iļģuciema kultūras namā ar K.Gailīti un M.Čulpajevu                      
(programmā – F.Lists, M.Gļinka) 
2011.g. 05.10. – piedalīšanās koncertā Latviešu biedrības Zelta zālē “F.Listam – 200”                      
ar K.Gailīti 
2011.g.07.12. – piedalīšanās koncertā Latviešu biedrības Zelta zālē “R.Kalsonam – 75” 
2012.g.05.04. – piedalīšanās JVLMA prezentācijā Cēsu mūzikas skolā 
2012.g.31.05. – koncertmeistare Vokālistu konkursa atlasē LNO Mazajā zālē ( ar J.Strikaiti) 
2012.g.02.06. – piedalīšanās JVLMA pateicības koncertā Melngalvju namā ar                      
H.Hansenu, I.Meiju un P.Endzeli (Programmā P.Plakidis, J.Brāmss, R.Šūmanis, Ž.Bizē) 
Pasākumi ārpus JVLMA: 
2011.g. 21.09. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                      
A.Liepiņu  Mazsalacas kultūras namā 
2011.g. 24.09. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                      
A.Liepiņu  Skrīveru kultūras namā, Jumpravas kultūras namā 
2011.g. 27.09. -  Ieraksts Latvijas radio (P.Butāns, J.Ābols – Valši) 
2011.g. 14.10 -  orķestra māksliniece LNSO koncertā festivāla “Arēna” atklāšanā                      
(diriģents Ž.Noģs) 
2011.g. 20.10. - orķestra māksliniece koncertā “Litānija” festivāla “Arēna” ietvaros                      
Sv.Pēterbaznīcā ar Latvijas radio kori un orķestri Simfonietta (diriģents S.Kļava) 
2011.g. 28.10. - orķestra māksliniece LNSO koncertā “Latviešu komponistu - jubilāru                      
koncerts” (diriģents A.Vecumnieks) 
2011.g. 18.11. -  Valsts svētku koncerts Rēzeknes kultūras namā ar Latvijas radio kori                      
un pianistu A.Liepiņu 
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2011.g. 09.12. - piedalīšanās Latvijas Radio kora koncertā Sv.Jāņa baznīcā  ( R.Jaffe – čells) 
2012.g.08.03. - piedalīšanās Latvijas Radio kora koncertā Beļģijā (diriģents K.Putniņš, alts – 
L.Kļava, perkusionists I.Kruskops) 
2012.g.18.04. - 20.04. – piedalīšanās Latvijas radio kora projektā A.Čaks, A.Maskats                      
“Hotelis Atlantīda” Spīķeru koncertzālē 
2012.g. 01.05. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                      
A.Liepiņu  Tukuma kultūras namā 
2012.g. 04.05. - Programma „Mīlas valši” ar Latvijas Radio kori un pianistu                      
A.Liepiņu  Līgatnes kultūras namā 
2012.g. 19.05. - 20.05. - orķestra māksliniece koncerprogrammas “Litānija”                      
koncertos Viļānos, Viļakā, Rēzeknē ar Latvijas radio kori un                      
kamerorķestri „Sinfonietta Riga” (diriģents S.Kļava) 
Datorsalikums sekojošām partitūrām: 
2011.gads E.Lalo  Concerto Russe 
2012 .gads P.Vasks   Dziesmas sieviešu korim, Koncerts čellam un stīgu orķestrim 
Partitūras izdotas izdevniecībā Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz 

Doc. H. Hansenas mākslinieciskā darbība 
Pasākumi JVLMA ietvaros: 

23.08.2011.  ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz pedagogu koncerts  piedalīšanas ar 
Olivjē Darbelē, mežrags /Olivier Darbellay, Lozanna/, Mihaels Linds, tuba /Michael Lind, 
Stokholma/ 
2011.g.03.09. – Kr. Barona ielas svētki (ar D.Kļavu R.Kalsons “Mozaīkas”) 
2011.g.03.09. – Kr. Barona ielas svētki (ar Ē.Kiršfeldu M. de Falja) 
2011.g.17.11. – Doc. Ilonas Meijas flautas un ansambļa klases studentu koncerts 
2011.g.07.12. – piedalīšanās koncertā Latviešu biedrības Zelta zālē “R.Kalsonam – 75”  
2011.16.12. – Kamermūzikas koncerts. Piedalās Ģiedrs Gelgots /flauta, Lietuva/, Gunta 
Davidčuka /soprāns/, Ilona Meija /flauta/ un Herta Hansena /klavieres/. 
2012.13.01. – Kompozīcijas katedras studentu un maģistrantu eksāmens  
2012.g.01.03. – 18.konkurss Yamaha stipendija 2012 
2012.g.07.03. – Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts 
2012.g.19.03. – Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2012, JVLMA kompozīcijas katedras studentu 
koncerts 
2012.g.04.04. – Trešais Rīgas Brass simpozijs, meistarklašu viesprofesoru koncerts, piedalīšanas 
ar prof. Igoru Cecoho (Polija) 
2012.g.20.04. – Koncerts JVLMA mecenātes Māras Doles piemiņai. Piedalās Ēriks Kiršfelds 
/čells/ 
2012.g.02.06. – piedalīšanās JVLMA pateicības koncertā Melngalvju namā ar                     
D.Kļavu, Ē.Kiršfeldu un Rīgas saksofonu kvartetu 
2012.g.13.06. –  Kamermūzikas koncerts Jaunais Sākums. Piedalīšanas ar fagotistu A.Žiguliču 

Pasākumi ārpus JVLMA: 
2011.g. 31.07. – Romantiskās mūzikas koncerts (Saulkrasti). Piedalīšanās ar Ē. Kiršfeldu 
2011.g. 27.09. – Muzikālās otrdienas Rīgas Sv. Pētera baznīcā ar Sniedzi Prauliņu    
2011.g. 30.09. – Rudens Kamermūzikas festivāls 2011. „Mesiāna Lūgšana” Rīgas Vecajā 
Sv.Ģertrūdes baznīcā    (piedalās E.Šefers, M.Jagmane, Ē. Kiršfelds, mācītājs K.Kalniņš) 
2011.g.16.10. – Jaunās mūzikas festivāls ”Arēna”, „Balss teātris” - jauno komponistu 
kompozīciju konkursa fināls, Spīķeru koncertzāle 
2011.g. 07.11. – Rīgas saksofonu kvarteta koncerts Udinē (Itālija) 
2011.g. 09.11. – Rīgas saksofonu kvarteta koncerts Triestē (Itālija) 
2011.g. 01.12. – Romantiskās mūzikas koncerts (Ķekava). Piedalīšanās ar Ē. Kiršfeldu 
2011.g. 13.12. – grāmatas ”Heidegera Rīgas rudens” atvēršanas svētki. Piedalās flautiste I.Meija 
2012.g. 17.01., 2011.g. 30.09. -Koncerts „Mesiāna Lūgšana” Rīgas Adventistu baznīcā    
(piedalās E.Šefers, M.Jagmane, Ē. Kiršfelds, mācītājs K.Kalniņš) 
2012.g.20.03. – orķestra māksliniece koncertprogrammā „Pilsētas pavasaris”, pūtēju orķestris 
„Rīga”  
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2012.g. 07.05. – Koncerts „ Sievietes mīla un dzīve” ar mecosoprānu Lauru Grecku 
2012.g.19.06. – Rīgas festivāls 2012. Nobuja Sugava un Rīgas saksofonu kvarteta koncerts, 
Spīķeru koncertzāle 

JVLMA Pateicība par aktīvu koncertmeistares darbu meistarklasēs un konkursos, kā arī 
spilgtu un radošu koncertdarbību. (21.12.2011.) 

Doc. M. Zilberta mākslinieciskā darbība 
Pasākumi JVLMA ietvaros: 

2011.g.05.10. koncerts Latviešu biedrības Zelta zālē “F. Listam – 200” ar J. Savkinu 
2011.g.07.12. koncerts Latviešu biedrības Zelta zālē “R. Kalsonam – 75, S. Prokofjevam – 120”  
2012.g.31.05.  koncertmeistars Vokālistu konkursa atlasē LNO Mazajā zālē (ar N. Černohajevu) 
2012.g.13.06.  koncerts „Arnoldam Šturmam – 100” JVLMA Lielajā zālē  

Pasākumi ārpus JVLMA: 
2011. g. 10.09. Oļģerta Krodera 90 gadu jubilejas pasākums Valmieras drāmas teātrī ar ansambli 

„Brokastis četratā” 
2011. g. 19.10. „Nībelunga gredzena stāsti” LNO Beletāžas zālē ar Lieni Kinču, Airu Rūrāni, 

Kristīni Zadovsku, Kristīni Gailīti un Krišjāni Norveli 
2011. g. 4.11. Imanta Klaniņa mūzikas koncerts Jelgavas kultūras namā ar Ditu Krenbergu, 

Martu Kristianu Kalniņu, Intu Dālderi un Kārli Auzānu 
2011. g. 7.12. Latvijas Radio jaunā koncertflīģeļa ieskandināšanas koncerts LNO ar Sonoru 

Vaici un Aleksandru Antoņenko 
2011. g. 17.12. koncerts Ventspils koncertzālē „Jūras vārti” ar Lindu Leen 
2011. g. 22.12. „Gada balva sportā” ar instrumentālo grupu Jura Vaivoda vadībā 
2012. g. 21.04. kora „Dzintars” 65. gadu jubilejas koncerts VEF kultūras pilī 
2012. g. 13.05. un 26.05. koncertprogramma „Aizķēries aiz antenas vējš” ar Armandu Siliņu un 

kvartetu „Undertango” Latvijas Radio 
2011.09.-2012.06. orķestra mākslinieks neskaitāmās LNSO, Sinfonietta Rīga, LNO orķestra  
koncertprogrammās ar diriģentiem Andri Vecumnieku, Mārtiņu Ozoliņu, Mihailu Tatarņikovu,  
Normundu Šnē, Karelu Marku Šišonu, Andri Veismani u. c. Šajā laika posmā notikušas  
vairākkārtējas uzstāšanās ar LNO solistiem Lieni Kinču, Airu Rūrāni, Jāni Apeini, Krišjāni  
Norveli u. c., kā arī LNO viessolistiem 

Citas aktivitātes: 
Dalība izrādēs „Mirušās dvēseles” un „Tikai tā” Nacionālajā teātrī.  
Dalība izrādes „Ideālais zaglis” audio ierakstā Nacionālajā teātrī  

Lekt. E. Žibas mākslinieciskie projekti: 
Šajā laika posmā ar pirmatskaņojumiem piedalījās R. Jermaka autorkoncertos Sv. Pētera 

baznīcā (29.11.2011.) un RLB nama Zelta zālē (06.10.2011,), kā arī L. Amoliņa autorkoncertos 
RLB (15.05.2012) un Ogres kultūras namā (17.03.2012). Ņēma dalību Vokālās katedras studentu 
koncertos RLB Zelta zālē (04.04.2012), Ikšķiles Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (11.03.2012), 
Rēriha fonda rīkotajā koncertā RLB (19.06.2011), A.Gobas studentu un absolventu koncertos 
JVLMA Ērģeļu zālē (27.04.2012), Starptautiskajai Mūzikas dienai veltītajā koncertā Ave Sol 
koncertzālē (01.10.2012) un koncertā Arhitektu namā (18.11.2011). 
     Kā koncertmeistare piedalījās Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konferencē Es dziedu 
(2011), Festivālā Gara mūzika (24.07.2012), Jauno mūziķu konkursā Uzlecošās zvaigznes un 
Starptautiskajā konkursā Parmā, Itālijā (20.-23.04.2012). 

Piedalījās abos Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras koncertos RLB Zelta zālē 
F.Listam – 200 (05.10.2011.) un koncertā S. Prokofjevam – 120, R. Kalsonam – 75 
(07.12.2011.).  

Lekt. I. Milzarājas māklinieciskie sasniegumi: 
2011.g.6.oktobrī – darbība U.Stabulnieka jubilejas koncertā P.Stradiņa universitātes aulā. 
2011.g.12.novembrī – Latvijas Filhamoniķu koncerts ar dziedātājiem A.Ābeliti un S.Vaici. 
2011.g.18.novembrī – latviešu mūzikas koncerts Filharmoniķu kvinteta sastāvā Dubultu baznīcā. 
2011.g.2.decembrī – solo V.Pūces dziesmās ar kori „Mebēra”. 
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2011.g.7.decembrī – S.Prokofjeva „Uvertīra par ebreju tēmām” atskaņojums Rīgas Latviešu 
biedrības zelta zālē. 
2011.g.9.decembrī – apjomīgu skaņdarbu atskaņojums maģistranšu T.Semjonovas un E.Apeines 
koncerteksāmenos. 
2011.g.16.decembrī – piedalīšanās kora „Salve”(diriģente Baiba Ozoliņa) koncertā ar obojistu 
I.Egli. 
2011.g.20.debembrī – stīgu kvarteta muzikālais pavadījums korim „Rīga”, P.Stradiņa 
universitātes aulā. 
2012.g.23-25.februārī – dalība simfoniskā koncertuzvedumā „Otello”. 
2012.g.2.martā – Metnera 2.sonātes atskaņojums ar pianistu V.Razdorovu, cikla – piektdienu 
muzikālās pēcpusdienas, koncertā „Pavasara meditācijas”. 
2012.g.16.martā – dalība prof. S.Azizjana meistarklasēs. 
2012.g.7.maijā – G.Bacēvičas kvinteta atskaņojums J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā. 
2012.g.8.maijā – dalība maģistrantes T.Semjonovas koncerteksāmenā. 
2012.g.11.maijā – dalība kameransambļu valsts eksāmenā bakalauriem, ar J.Pavlovu, 
L.Augstrozi un citiem. 
2012.g.13.jūnijā – R.Šturma klarnetes trio atskaņojums ar M. Zilbertu un M. Circeni, komponista 
simtgadei veltītā koncertā LMA. 

Sadarbība ar Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pedagogiem 
Visus gadus noticis regulārs metodiskais darbs ar Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu 

kameransambļu pedagogiem, piedalījušies metodiskā seminārā kameransambļu skolotājiem Jāz. 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā un vadījuši meistarklases, kas ietilpst ikgadējā Starptautiskā 
kameransambļu konkursa – festivāla Muzicēsim kopā ar draugiem sagatavošanā.  

Prof. G. Sproģe vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides programmu Seminārs – 
meistarklases kameransambļu skolotājiem X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim kopā 
ar draugiem ietvaros /31.05.-2.06.2012./, bijusi X Starptautiskā konkursa – festivāla Muzicēsim 
kopā ar draugiem žūrijas priekšsēdētāja Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā /31.05.-2.06.2012./,  
piedalījusies X Starptautisko Latviešu jauno mūziķu radošo meistarkursu vadīšanā Siguldā 
/14.06.-23.06.2012./  

Organizatoriskais darbs:  
Katedras docētāji piedalījušies 20. konkursa JVLMA labākais studentu kameransamblis  
organizēšanā un žūrijas darbā. Cikls JVLMA mācībspēku, maģistrantu un studentu koncerti  
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē ar lieliem panākumiem aizvadījis savu 14. koncertsezonu  
(ciklu organizē prof. Gunta Sproģe sadarbībā ar RLB Mūzikas komisiju).  
E. Žiba piedalījusies Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konferences rīkošanā. 

Darbs ekspertu komisijās: 
Prof. J. Maļeckis - Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas 
loceklis (2011.-2012.aprīlis). 
Prof. G. Sproģe -Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas nozares ekspertu komisijas 
locekle (no 2012.g. maija). 

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 Sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Mūzikas augstskolām Starptautisko mūzikas augstskolu 
studentu kameransambļu festivālu organizēšanā. Starptautiskajā mūzikas augstskolu studentu 
kameransambļu festivālā Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05.2012./ mūsu 
akadēmiju pārstāvēja prof. J. Maļecka klases studentu un maģistrantu Klavieru kvartets Elīna 
Gaile (klavieres), Marta Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells).  

Docētāju radošie/zinātniskie komandējumi 

Prof. G. Sproģe ERASMUS prakses projekta ietvaros piedalījās Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences darbā Amsterdamā /15.10-
17.10.2011./, vadīja meistarklases kameransamblī un žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā /1.-3.12.2011./;  
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piedalījās 1. Polijas duetu konkursā ar klavierēm F. Šopēna Mūzikas universitātē Varšavā kā 
klausītāja /1.-7.02.2012./, vadīja meistarklases kameransamblī un piedalījās Starptautiskajā 
Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika Starptautiskās Eiropas 
kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros Igaunijas Mūzikas un teātra 
akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./.  
Prof. J. Maļeckis vadīja meistarklases Sonoro Interferente izglītības programmas ietvaros 
Četate (Rumānijā, 2012.g. aprīlī) un (Čehija), vadīja meistarklases kameransamblī un Janāčeha 
Mūzikas akadēmijā Brno (Čehija, 2012.g.maijā), vadīja meistarklases kameransamblī un 
piedalījās Starptautiskajā Baltijas Valstu mūzikas augstskolu studentu festivālā, kas notika 
Starptautiskās Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijas /ECTMA/ konferences ietvaros 
Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05. 2012./;  
Asoc. prof. Dace Kļava  ERASMUS prakses projekta ietvaros – koncertmeistare Starptautiskā 
TIM vokālistu konkursā Parīzē ar Andžellu Gobu /27.06.-02.07.2012./. Iegūta pirmā vieta. 
Doc. H. Hansena ERASMUS prakses projekta ietvaros – koncertmeistare Starptautiskā 
izpildītāju konkursā Milānā ar flautisti Sniedzi Prauliņu. /21.11.-.25.11.2011./ Iegūta IV vieta un 
koncertu iespēja Milānā.  
Lekt. E. Žiba  ERASMUS prakses projekta ietvaros 2012. gada janvārī stažējās Briseles mūzikas 
konservatorijā, kur apmeklēja meistarklases pie profesora Udo Reinemana (Vācija/Francija) un 
profesores Marijas Bayo (Spānija). Šajā pieredzes apmaiņas braucienā padziļināja savas 
zināšanas klavierpavadījumā, īpaši izceļot F.Lista un dažādu spāņu komponistu 
oriģināldziesmas, piedalījās Starptautiskajā vokālistu konkursā kopā ar Andžellu Gobu Parmā 
(Itālijā, 2012.). 
 Piedalīšanās starptautisku konkursu žūriju darbā: 
Prof. G. Sproģe piedalījusies IV Starptautiskajā Sergeja Taņejeva kameransambļu konkursa 
Kalugā žūrijas darbā (30.10.-06.11.2011.), vadījusi žūrijas darbu 11. Lietuvas komponistu 
kamermūzikas izpildītāju konkursā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā Viļņā (3.12.2011.).  

Ārvalstu vieslektori studiju kursos Kameransamblis un Klavierpavadījums 
Meistarklases Studiju kursos Kameransamblis un Klavierpavadījums vadījuši: 
prof. Maja Nosovska /Varšava, 14.-17.11./;  
prof. Filips Molls /Leipciga, 20.-24.02./; prof. Sergejs Azizjans /Kopenhāgena, 13.-16.03./;  
prof. Nataļja Bogelava /Maskava 20.-23.03./; prof. Filippo Faes /Itālija, 8-10.05./. 

Sīgu instrumentu katedras, kokles klases  docētāju un studentu sasniegumi: 
Visi katedras docētāji ir radoši mākslinieki. Docētāji aktīvi iekļaujas arī starptautiskajā 
koncertdarbībā. Piemēram: Kremerata Baltica sastāvā – E.Bindere, S.Zariņa, S.Šteinbergs; 
LNSO sastāvā – A.Štrāls, D.Ozoliņa, T.Zīberte-Ijaba, A.Frišenfelde, S.Šteinbergs, I. Brīnuma,  
S.Brīnums, I.Štrāla, N.Sarkisjana; LNO orķestra sastāvā – U.Sedola, A.Frišenfelde, D.Ozoliņa. 

Katedras mācībspēki M.Villerušs, J.Švolkovskis, T.Zīberte-Ijaba, I.Brīnuma,  
A.Frišenfelde, U.Sedola, D.Ozoliņa, J.Suvorova, A.Štrāls piedalījās katedras koncertā LBN 
01.02.2012., ar asoc. prof. L.Zembergas ievadvārdiem. 

Katedras docētāji piedalījās arī kamermūzikas projektos Rīgā, Valkā, Rēzeknē, Madonā, 
Limbažos, Ķekavā, Bauskā, Jelgavā, Siguldā – J.Švolkovskis, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, I.Brīnuma, 
A.Frišenfelde, T.Zīberte-Ijaba, S.Zariņa. A.Štrāls. 

Radošo projektu īstenošanai tika piešķirta arī M.Doles stipendija – doc. I.Brīnumai,  
lekt.T.Zībertei-Ijabai, JVLMA stīgu kvartetam – S.Zariņa, B.Biezā, U.Sedola, A. prūdža. 
Notika docētāja S.Brīnuma jubilejas koncerts 16.04.2012. LĢ Minsteres zālē ar studentu un 
absolventu piedalīšanos. 
Katedras docētāju individuālie mākslinieciskie projekti:  
Lekt. T. Zīberte-Ijaba – 09.10.11. Koncerts Spānijas pasāžas ģitārai un vijolei LBN Minsteres 
zālē. Kopā ar  Massimo Felici /ģitāra/ (Monopoli Konservatorija, Itālija) un kamerorķestri 
Sinfonia Concertante, dir. A. Vecumnieka vadībā.  Dalība koncertā - pasaules pirmatskaņojums 
Anitras Tumševicas jaundarbam Passage de La Coruña (La Coruña pasāža), dalība emerit. prof. 
J.Švolkovska vijoles klases studentu un absolventu koncertā sv. Pētera baznīcā, piedalīšanās  
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kamermūzikas koncertā Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā kopā ar G.Kuzmu /klarnete/ un  
A.Egliņu /klavieres/, koncertā Kontrasti LĢ Minsteres zālē kopā ar LNSO stīgu kvartetu  
/S.Šteinbergs, T.Zīberte-Ijaba, K.Krašauska-Krauze, A.Paukšēns/, G.Kuzmu /klarnete/,  
A.Egliņu /klavieres/. Dalība pasaules pirmatskaņojuma koncerta programmā un Latvijas Radio 
fondu ierakstā - Georgs Pelēcis Rundāles kvintets   
Asoc. Prof. A. Štrāls – koncertmeistars Nordic Symphony projektā Tallinā un Dzintaros.  
LNSO kamermūzikas ietvaros Dž. Verdi kvarteta un B. Bartoka klavieru kvinteta atskaņojums 
Siguldā un LĢ Minsteres zālē, cikla Meistari un mācekļi koncerts ar Sinfonia Concertante. 
Lekt. D. Ozoliņa – cikla Meistari un mācekļi koncerts ar Sinfonia Concertante, kameransambļu 
koncerti LNSO kamermūzikas ietvaros un stīgu kvarteta sastāvā, kamermūzikas koncerti LNO 
kopā ar pianisti A.Egliņu Limbažos un Ķekavā. 
Lekt. S. Zariņas dalība koncertos – kamermūzikas koncerti JVLMA stīgu kvarteta sastāvā 
Bauskā, Jelgavā, Rīgā, koncerti Rīgā ar programmu latviešu komponistu skaņdarbi klavieru trio, 
piedalīšanās  koncertmeistares H. Hansenas klases vakarā, ciklā muzikālās pēcpusdienas 
JVLMA stīgu kvarteta sastāvā, koncerti Kesselbergensemble baroka mūzikas dienās Varakļānos, 
Rēzeknē, koncerti Kesselbergensemble Bāzelē, Ainzīdelne, Krievu mūzikas koncerts Rēzeknē, 
koncerti S. Prokofjevam 120, R. Kalsonam 75., Ziemassvētku koncerts.  
Asoc. Prof. A. Sprūdža – dalība studentu stīgu kvartetu koncertos ciklā kamermūzikas vakari 
LBN (programmas komentāri), koncertprogrammas sagatavošana JVLMA stīgu kvarteta 
sastāviem koncertiem Bauskā, Jelgavā, Rīgā 2012. gada aprīlī.  
Doc. I. Brīnuma – Latviešu kamermūzikas koncerti Valkas mūzikas skolā, JVLMA kamerzālē, 
Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Madonas mūzikas skolā, dalība kamermūzikas koncertā LĢ 
Minsteres zālē,  H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā.  
Emerit. prof. J. Švolkovskis – koncerts Latviešu mūzikas svētkos Madonā ‘Retumi un 
atradumi’, dalība H. Ores kamermūzikas koncertā Valkas mūzikas skolā  
Organizatoriskā darbība:  
L.Zemberga - uzņemšanas komisijas locekle, senatore, M.Doles stipendiju komisijas locekle, 
Jauno čellistu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Bolderājas mūzikas un mākslas skolā, 
A.Dombrovska Starptautiskā jauno stīdzinieku konkursa žūrijas priekšsēdētāja. 
D. Ozoliņa un A. Štrāls - A.Dombrovska starptautiskā konkursa mākslinieciskie direktori.  
A.Štrāls 3 līmeņa profesijas standarta izveides grupas loceklis (pie KM). 
D. Ozoliņa - Igaunijas jauno izpildītāju konkursa-festivāla žūrijas komisijas locekle 2011. g. 
novembrī. 
E. Testeļeca - K.Davidova starptautiskā konkursa mākslinieciskā direktore. Starptautiskā čellistu 
konkursa žūrijas komisijas locekle 2012. gada maijā.  
A. Sprūdža un A. Štrāls - Satversmes sapulces locekļi. 

JVLMA simfoniskā orķestra padomē strādā A. Štrāls, L. Zemberga un T. Zīberte-Ijaba 
(protokolists). 
A. Sprūdža – žūrijas komisijas priekšsēdētāja reģionālajā čellistu konkursā Jelgavas zonā. 
Komisijas locekle jauno izpildītāju konkursā Bolderājas mūzikas un mākslas skolā. 
T. Zīberte-Ijaba – 19.05.-21.05 dalība VI Inovatīvās Konservatorijas /6th Innovative 
Conservatoire seminar/ rīkotajā seminārā Dartingtonā /Anglija/. Iegūtā pieredze tiks izmantota 
pedagoģiskā darba organizācijas dažādās formās. 
Kvalifikācijas komisiju priekšsēdētāji:  A.Štrāls – JMMS, Cēsis, Ventspils, Liepājā, Daugavpilī, 
T. Zīberte-Ijaba – EDMV, A.Sprūdža – komisiju locekle JMMS, EDMV. J. Švolkovskis 
kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs Lietuvas Mūzikas un teātra Akadēmijā 2012. gada jūnijā.   
Meistarklases: Docētāju A.Sprūdžas, S.Šteinberga, J.Švolkovska, D.Ozoliņas vadītas 
meistarklases Biržos, Cvollē, Brno, Šauļos. E. Bindere – 2012.gada augstā Liepājā.  
S. Zariņa vadīja baroka vijoles meistarklases Rēzeknē, bet Rīgā bija tālākizglītības kursu lektore. 
Docētāji  L.Zemberga, D.Ozoliņa, A.Sprūdža, T.Zīberte-Ijaba vadīja lekcijas mūzikas skolu un 
vidusskolu pedagogu tālākizglītības kursos Rīgā, Daugavpilī. Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, 
Rēzeknē,  I.Brīnuma vadīja meistarklases Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 
T. Zībertes-Ijabas lasīja lekcijas par Inovācijām stīgu instrumentu tehnikā Rīgā un Ventspilī. 
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Kokles klases docētāju  radošie projekti 
Docente M.Vanaga ir koklētāju ansambļu koncerta M.Lasmanis Pasakas par koklētāju 

un B.Skultes balets Koklētājs un velns (4.11.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā) 
mākslinieciskā vadītāja, Rīgas kokļu grupas virsdiriģente, Latvijas koklētāju ansambļu skašu 
žūrijas locekle. Ar koncertprogrammu mākslinieciskās grupas sastāvā piedalījusies 
9.Starptautiskā etnisko kultūru kongresa kultūras programmā Haridvārā, Indijā (martā). Veikusi 
organizatorisko, māksliniecisko darbu un virsdiriģenta pienākumus Kokļu kvarteta „Kārta” 30 
gadu jubilejas koncertā (2012. g. 31. maijā). 
Ar kokļu kvartetu „Kārta” piedalījusies Latvijas Vēstniecības organizētajā LR Neatkarības 
gadadienas svētku koncertā Ankarā, Turcijā (2011.g. novembrī), iedalījusies Starptautiskā 
daudzstīgu tautas instrumentu simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  

Docente T.Jansone ar koklētāju ansambli piedalījusies Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 
Organizatoriskā darbība    

M.Vanaga ir Rīgas koklētāju ansambļu virsvadītāja, organizēja Rīgas reģiona kokļu 
ansambļu skati-koncertu 15.04.2012. Kopš 2003. gada M.Vanaga piedalās J.Vītola LMA 
Satversmes sapulces darbā.  
Docente M.Vanaga veica kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājas pienākumus A.Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolā. 

M.Vanaga ir pievērsusies kokles spēles metodikas izstrādei - izstrādāja mācību 
metodisko materiālu „Daudzveidīgas mācību metodes un profesionālo mūzikas mācību 
priekšmetu programmas izveides metodika 1. daļa Kokles spēles specialitātē” (skat.: 
http://kriic.lv/kat/esf-projekts/kursu-materiali). 

T.Jansone ir Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja,  veica 
kokļu kopansambļa virsdiriģenta pienākumus Latvijas Kokļu dienās Jūrmalā ’12  noslēguma 
koncertā un organizatorisko darbu Kokļu dienu sagatavošanā un realizācijā. 

Dalība meistarklases   
M.Vanaga piedalījās un vadīja meistarklases Starptautiskā daudzstīgu tautas instrumentu 
simpozijā Braunau am Innā, Austrijā (2012.g. jūnijā).  
T.Jansone piedalījās konferencē un vadīja meistarklases 9.Starptautiskajā daudzstīgu tautas 
instrumentu konferencē Pēterburgā (2011.g. 6-8.oktobrī) un Starptautiskā daudzstīgu tautas 
instrumentu festivālā-konkursā Maskavā, Krievijā (2012.g. jūnijā). 

Pūšaminstrumentu katedras docētāju mākslinieciskā un organizatoriskā 
darbība 
      Lektora  Arvīda Kazlauska (saksofons) koncertdarbība  
Solo – Vinetas Līces koncerta saksofonam un stīgu orķestrim „Jūras Balss” pirmatskaņojums 
(2012. marts, Rīga/Latvija) 
Solo koncerts Bez aplausiem. Mūzika Japānas cunami upuru piemiņai Rīgas Jaunajā 
Sv.Ģertrūtdes baznīcā (2012. marts, Rīga/Latvija) 
Koncerts Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta /Joel Diegert/ vizītes ietvaros 
(2012.g. marts, Viļņa/Lietuva) 
AR RīGAS SAKSOFONU KVARTETU: 
Dzintaru koncertzāles 75 gadu jubilejas sezonas noslēguma koncertā (2011.g. septembris, 
Dzintari/Latvija) 
Koncerts III Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju foruma ietvaros ar LU pūtēju 
orķestri (2011. oktobris, Rīga/Latvija) 
Koncerts Triestes konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija)  
Koncerts Udīnes konservatorijā (2011.g. novembris, Udīne/Itālija) 
Koncerts Latvijas Vēstniecības Nīderlandē organizētajā svinīgajā pasākumā (2011.g. novembris, 
Hāga/Nīderlande) 
Koncerts Liepājā kopā ar pianisti Hertu Hansenu (2012.g. janvāris, Liepāja/Latvija) 
Koncerts Klaipēdas koncertu zālē (2012.g. marts, Klaipēda/Lietuva) 
Koncerts ar dziedātāju Ievu Paršu un koklētāju Laimu Jansoni Beverīnas kultūras namā (2012.g. 
maijs, Beverīnas novads/Latvija) 
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Koncerts ar dziedātāju Ievu Paršu un koklētāju Laimu Jansoni Ikšķiles baznīcā (2012.g. jūnijs, 
Ikšķile/Latvija) 
Koncerts ar pasaulslaveno Japānas saksofonzvaigzni Nobuya Sugawa Spīķeru koncertzālē 
(2012.g. jūnijs, Rīga/Latvija) 
Piedalīšanās Raimonda Tiguļa mūzikas autorkoncertos Rīgas Domā un Tiguļkalnā, Talsos 
(2012.g. jūnijs) 
Projekta „Ziedonis un Pauls” koncerti Siguldā, Ķekavā, Ventspilī, Liepājā 
Regulāri koncerti PPO „Rīga” sastāvā 
Koncerts LNSO sastāvā („Atlantīda”; 2012. aprīlis, Lielā Ģilde, Rīga/Latvija) 
Koncerts LSO sastāvā („Rhapsody in Blue”; 2012. jūnijs, Lielā Ģilde, Rīga/Latvija)  
Meistarklašu vadīšana 

A.Kazlausks vadīja meistarklases Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā, Džoela Dīgerta 
/Joel Diegert/ vizītes ietvaros (2012.g. marts, Viļņa/Lietuva), meistarklases starptautiskajā 
studentu programmā “Brass & Jazz” JVLMA  (2011.g. augusts), meistarklases Triestes 
konservatorijā (2011.g. novembris, Trieste/Itālija), meistarklases Udīnes konservatorijā (2011.g. 
novembris, Udīne/Itālija), piedalījās Starptautiskajā  saksofonu nedēļu (2012.g. marts, 
Amsterdama/Holande) 

Lektora Gunta Kuzmas (klarnete) koncertdarbība 
2012.g. 7.martā  Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts Rīgas 
Latviešu biedrības nams; 
koncerti Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra un kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” sastāvā,   
22.09.2011. Solokoncerts Rīgā; 
01.12.2011. koncerts „Ņūjorkas kontrapunkts” Rīgā (E. Raginska skaņdarba klarnetei, obojai un 
elektronikai pirmatskaņojums); 
20.01.2012 solo ar LNSO (K. Pētersona klarnetes koncerta „Ligeija” pirmatskaņojums) 
Meistarklašu vadīšana 
No 18.10.2011. līdz 21.10.2011. lasīja lekcijas "Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 
ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle” profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītība projekta ietvaros. 
Audio ieraksti - 2012.gada jūnijā veica solo ierakstus Latvijas Radio ierakstu fondiem. 

Asoc.prof. Jāņa Retenā (tuba,eifonijs) koncertdarbība 
kā tubists: 

2012 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras un Džeza katedras koncertā (Wind&Jazz 
ansambļa sastāvā) Ērģeļu zāle (9.marts) 
2012 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Tubaloģija sastāvā) RLB 
Zelta zālē (7.marts) 
2011 - dalība JVLMA Pūšaminstrumentu katedras pedagogu koncerts (Brass Trio satāvā) RLB 
Zelta zālē (7.aprīlis) 
Kā Brass ansambļu un pūtēju orķestra vadītājs un diriģents: 
2012 - JVLMA studentu metālpūšaminstrumentu kvinteta sagatavošana un uzstāšanās Barikāžu 
atceres koncertā Rīgas Domā (20. janvārī) 
2012 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2011 ceremonija. Lielā Brass ansambļa sagatavošana 
un diriģēšana svētku koncertā  
2012 - Trešā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass 
ansamblis un JMRMV PO) 
2011 – Ziemassvētku koncerts Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā - Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas pūtēju orķestris un jauktais koris 
2011 – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts Rīgas Franču Licejā - Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 
2011 - Barona ielas svētku noslēguma koncerts Vērmanes dārzā. Diriģēju Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri; 
2011 – Otrā Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA Brass 
ansamblis un JMRMV PO) 
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2011 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2010 ceremonija. Brass ansambļa sagatavošana un 
diriģēšana svētku koncertā  
Darbs meistarklašu organizēšanā un vadīšanā 
2012 – Trešais Rīgas Brass simpozijs 2012, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Otrais Rīgas Brass simpozijs 2011, mākslinieciskais vadītājs; 
2011 – Starptautiskais Brass festivāls - Holande, Enchede - pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
2011 - Latvijas Brass Band sastāvā vadīja meistarklases Auces mūzikas skolā (13. maijs) un 
Siguldas mūzikas skolā (24. maijs); 
2011- Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Daugavpils  mūzikas 
vidusskolā (10. maijs) un Gulbenes mūzikas skolā (23.maijs); 
2011 - Tubu kvarteta Tubalogia sastāvā vadīja meistarklases Balvu mūzikas skolā (27. aprīlis un 
Ventspils mūzikas skolā (28. aprīlis); 
2011 - Trombonu kvarteta Brassa Nova sastāvā vadīja meistarklases Saldus mūzikas skolā;  
2011 – Meistarklašu vadīšana Starptautiskā metālpūšaminstrumetu Festivālā Holandē (Enshede); 
Citas aktivitātes 
Pirmā Starptautiskā diksilendu festivāla  „Diksilends Umurgā 2012” mākslinieciskais vadītājs; 
Trešā Rīgas Brass simpozija 2012  mākslinieciskais vadītājs; 
Otrā Rīgas Brass simpozija 2011 mākslinieciskais vadītājs; 
2011 - ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz, pedagogs, meistarklašu vadītājs; 
Kopš 2011 - Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
katedras vadītājs, kopš 2012. gada augusta PO Rīga Tubu grupas koncertmeistars. 
Darbs žūrijā 
2012 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – tubu/eifoniju 
grupā strādāja žūrijas komisijā. 
2012 – Konkursa Yamahas stipendija 2012 veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus; 
2011 - E.Dārziņa mūzikas vidusskolā strādāja  DE komisijas sastāvā; 
2011 - konkursā Talants Latvijai bija  konkursa žūrijā; 
2011 – Latvijas Brass asociācijas rīkotajā konkursā mūzikas skolu audzēkņiem – mežragu, 
trompešu, trombonu grupā veica žūrijas priekšsēdētāja pienākumus. 
Ieskaņojumi 2011 – DVD ERASMUS Intensīvā programma Brass & Jazz; 

Profesora Arta Sīmaņa (saksofons) mākslinieciskie projekti 
Koncerti: 2012. gada 17. jūlijs – Kētene (Vācija) Artis Sīmanis – saksofons; Iveta Apkalna – 
ērģeles;  2012. gada 5. jūlijs- Vorden (Nīderlande); 6. jūlijs – Zelhem (Nīderlande); 7. jūlijs – 
Zutphen (Nīderlande); 7. jūlijs – Enschede (Nīderlande) Artis Sīmanis – saksofons; Kristīne 
Adamaite – ērģeles; 2012. gada 21. marts – Klaipēdas koncertzālē  Rīgas Saksofonu kvartets un 
Herta Hansena (klavieres); 2011. gada 7. novembris – Udines konservatorija (Itālija) Rīgas 
saksofonu kvartets un Herta Hansena (klavieres); 2011.gada 9. novembris – Triestes 
konservatorija (Itālija) Rīgas Saksofonu kvartets un Herta Hansena (klavieres); 2011.gada 15. 
novembris – Societeit De Witte koncertzāle, Hāga (Nīderlande)  Rīgas Saksofonu kvartets 
Dalība festivālos/konforencēs 
2011. gada 22. – 25. septembris –dalība ABAM (Asociation of Baltic Academies of Music) 
konferencē Krakovā (Polija); 
2011. Gada 10.-12. novembris – dalība AEC (Eiropas Konservatoriju asociācija) kongresā  
Valensijā (Spānija); 
2012. gada 13. – 16. marts – dalība VIII Starptautiskā saksofonmūzikas nedēļā (Amsterdamas 
Mūzikas akadēmija) 
Meistarklašu vadīšana 
2011. gada 6.,7. novembris – Udines konservatorija (Itālija) 
2011.gada 8.,9. novembris – Triestes konservatorija (Itālija) 
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Darbs žūrijas komisijā 
Valsts Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
specialitātē 2012.gadā:  Cēsu mūzikas vidusskolā,  Ventspils mūzikas vidusskolā,  Rēzeknes 
mūzikas vidusskolā. 
Apbalvojums 
2011. gada oktobrī - Polijas Kultūras ministrijas diploms par izcilu pienesumu dižā komponista 
Frederika Šopēna muzikālā mantojuma popularizēšanā, kas veido poļu kultūras pamatu. 

Lektora Riharda Zaļupes –(sit. instr.) radošā darbība 
Koncertdarbība 
Ārzemēs: Koncettūre Austrālijā (koncerti Sidnejā, Melnburnā, Kanberā, Adelaidē), 
Koncerti Turcijā (Alānijā), 
Latvijā: pārstāvēšana Hennesy Artristy koncertā Rīgā,  Elektro Simfonija koncertzālē Lielā 
Ģilde,  izrādes Dzejtaurenis Rīgas Mākslas telpā, izrādes Latvijas Nacionālajā teātrī: Tikai tā, 
Parīzes Dievmātes katedrāle, 100g Žurkas, koncerts Liepājas Zvaigžņu festivālā 2012 
Meistarklases, meistarklašu vadīšana 
Koncertlekcija par marimbas spēli Adelaidē (Austrālijā),  
ES fondu finansētā projekta ietvaros nolasītas lekcijas Latvijas mūzikas skolu pedagogu 
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos;  
Perkusiju meistarklases Jelgavas mūzikas skolā; 
Meistarklases Igaunijas mūzikas skolu sitaminstrumentu konkursā. 
Darbs žūrijas komisijā 
Žūrijas loceklis Igaunijas mūzikas skolu sitaminstrumentu konkursā 
Organizatoriskais darbs 
Kopā ar JVLMA studentiem vairāki marimbas skaņdarbu pirmatskaņojumi JVLMA 
Sagatavoti studenti dažādiem starptautiskiem konkursiem 
Ar JVLMA nošu bibliotēkas atbalstu papildināta sitaminstrumentu nošu bibliotēka: metodes, 
skaņdarbi. 

Docenta Edgara Saksona (sit.instr.) radošā darbība 
Koncertdarbība  
2011.g.oktobrī solokoncerts – Dž.Makmilana koncertu sitaminstrumentiem ‘’Veni, 
veni,Emanuel”  Rīgā ar LNSO, kā arī  2012.g.februārī, Latvijas delegācijas  koncerts  Arhusā, 
sitaminstrumentālistu forumā. 
Aktīva koncertdarbība LNSO, LNO simfoniskajā orķestrī, kopš 2011.g.1.augusta LNSO 
orķestra inspektors. 
Meistarklases 
Vadītas 2 starptautiskas meistarklases – Arhusā ( Dānija), 2012.g.februārī;  2012.g. martā, 
Ziemeļvalstu sitaminstrumentālistu forumā un Ukmerges (Lietuva) starptautiskajā 
sitaminstrumentālistu festivālā. 
Organizētas meistarklases JVLMA - 2011.g. oktobrī Emanuela Sežarnē (Francija) un Ludviga 
Alberta (Beļģija) , 2012.g. martā Havjera Nandajapas (Meksika), bet  Džonatana Hāsa  (ASV) 
meistarklases organizētasVentpils mūzikas skolā.  

Docenta Viestura Vārdauņa (mežrags) mākslinieciskie projekti 
Koncertdarbība 
Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistara vietnieks 
2011./2012.gadā LNSO sastāvā dalība visos nozīmīgākajos orķestra projektos. 
Baroka orķestra  Collegium Musicum Riga koncerti un projekti 
G.F.Hendeļa „Ūdens mūzikas ”atskaņojumā  uz vēsturiskā baroka mežraga ar baroka orķestri 
„Collegium Musicum Rīga” 17.12.2011.Sv.Jāņa baznīcā. 
Solomežraga partijas atskaņojums  LNO un LNSO kopprojektā R.Vāgnera operas „Dievu 
mijkrēslis” iestudējumā 2011./2012..LNO; 
07.03.2012. Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncerts  
28.11.2011. prof. S.Circeņa piemiņas koncerts 
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Organizatoriskā darbība 
2011./2012.akadēmiskajā gadā organizēts mežraga klases koncerts ”Romantiskais mežrags” 
JVLMA Lielā zālē,  
Trešā Riga Brass Symposium ietvaros dalība meistarklasēs pie prof. Lisa Ford (Geteborgas 
Mūzikas un drāmas augstskola). 
           Docentes Ilonas Meijas  (flauta) mākslinieciskie sasniegumi 
Koncertdarbība 
25.oktobris dalība Indras Rišes autorkoncertā ar vokālo grupu Putni; 17.novembris I.Meijas 
studentu klases vakars LMA LZ; 28. novembris dalība prof.S.Circeņa piemiņas koncertā 
JVLMA; 25. novembris koncerts ar pianisti Dz. Erlihu Stradiņa universitātes aulā; 7.decembris 
dalība JVLMA kameransambļu katedras koncertā LBN; 13. decembris koncerts kopā ar 
H.Hansenu Latvijas Universitātes Mazajā aulā; 7.marts dalība pūšaminstrumentu katedras 
mācībspēku koncertā LBN; 19. marts dalība Latvijas Jaunās mūzikas dienas JVLMA 
kompozīcijas katedras studentu koncertā LMT kamerzālē;  10.maijs dalība Donatoni 
kamermūzikas koncertā Spīķeros; 2.jūnijs dalība LMA studentu un mācībspēku koncertā 
Melngalvju namā, 
Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 
1.-6.aug.2011.meistarklases - nometne Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem Salacgrīvā; 
19.- 21. septembris Laszlo Hadady meistarklašu organizēšana JVLMA (Francija,oboja); 
26.septembris Mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu nodaļas vadītāju sanāksmes organizēšana 
JVLMA; 19.oktobris Rhonda Larson(ASV, flauta) meistarklašu apmeklēšana Jelgavas MV; 
26.oktobris pūšaminstrumentu  un sitaminstrumentu  katedras studentu un maģistrantu koncerta 
organizēšana LMA; 16.-18. decembris Flautu dienu organizēšana Giedrius Gelgotas (flauta, 
Lietuva); 20.-21.februāris Janos Balint (flauta,Ungārija)meistarklašu organizēšana JVLMA; 9.-
13.aprīlis Daniela Troiani(flauta,Itālija) meistarklašu organizēšana JVLMA. 
Darbs žūrijas komisijā 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu priekšsēdētāja Em.Melngaiļa Liepājas MV 
18.-20.apr. žūrijas locekle Kārļa Štrāla 13.starpt. konk. Jaunais flautists 

Docentes Ilzes Urbānes (flauta) radošā darbība 
Koncertdarbība 
2011.g.26.oktobrī solokoncerts Latviešu  biedrības namā (piedalās Agnese Egliņa  un stīgu  
kvartetu Sensus); 2011.g.8.decembrī klases studentu koncerts Ciest la Flute !; 2012.g.7.martā 
katedras mācībspēku koncerts Latviešu biedrības namā; 2012.g.24.maijaa studentu klases 
koncerts La Voce del Flauto!; 2012.g .janvārī un februārī noslēgts kontrakts Floridas Grand 
operā 1.flauta (kā viessoliste flautu grupā); jūlijs - dalība orķestra KREMERATA BALTICA 
festivālā  Siguldā  kamermūzikas  un orķestra koncertos. 
Meistarklases - jūlijā  piedalījās meistarklasēs vasaras mūziķu nometnē Jaunās dimensijas 
Mūzikā,  Siguldā  

Profesora Imanta Sneibja  (flauta) radošā darbība 
Darbs žūrijās – 2011. gada 29. novembrī bija pieaicināts Teodora Reitera konkursa žūrijā un 
2011. gada 11. decembrī kā žūrijas komisijas loceklis piedalījās koncertā.  
Koncertdarbība - 2011. gada oktobrī piedalījās komponista Romualda Jermaka autorkoncertā 
Rīgas Latviešu biedrības namā;  2012. gada 7. martā muzicēja JVLMA pūšaminstrumentu  
pedagogu koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā. 
Ieraksti - CD komponista R. Jermaka koncerts flautai un ērģelēm (piedalās ērģelnieks 
Tālivaldi Deksni). 

Džeza katedras darbība  
Katedras vadītājs doc. I.Veitners ir piedalījās AEC konferencē Lillē, Francijā un IASJ 

konferencē Grācā, Austrijā. Sniedza meistarklases Komo, Itālijā, ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas ietvaros. Lasīja lekcijas un pasniedza meistarklases festivālos “Saulkrasti Jazz”, 
”Brass & Jazz”, “Ventspils Groove”, kā arī Valmieras mūzikas skolā. Piedalījās muzikālā 
projekta “Miers un Bērziņš” darbībā (Latvijas koncerttūrē ar 8 koncertiem), bigbenda “Mirage 
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Jazz Orchestra” darbībā, kā arī citos muzikālos projektos. Paralēli darbojas kā eksperts KKF 
mūzikas un dejas nozarē, raksta doktora disertāciju, kas ir noslēguma fāzē. 

Kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai tika pieaicināti divi docētāji Kaspars 
Kurdeko (Holande) un Tāvo Remmels (Igaunija) no ārvalstu augstskolām .  

Lai pilnveidotu JVLMA docētāju profesionālo meistarību JVLMA pagājušajā gadā 
organizēja  meistarklases, kurās piedalījās 6 docētāji no 5 valstīm. 

Senās mūzikas katedras darbība 
Katedras docētāji un studenti turpināja aktīvi  koncertēt baroka orķestra un kora 

“Collegium Musicum Rīga” sastāvā, sniedzot kopā ar pastāvīgajiem partneriem Rīgas Doma 
zēnu kori, Sergeju Jēgeru, Elīnu Šimkus, Maiju Tutovu, Collegium Vocale u.c. vairāk nekā 25 
koncertprogrammas, tostarp pirmoreiz Latvijā ar vēsturiskajiem instrumentiem, atskaņojot 
J.S.Baha Mateja un Lūkas Pasijas,  Šica WeinachtHistorie, Charpentier Te Deum, u.c.  

Akadēmiskā gada nogalē un vasaras mēnešos tika paveikts arī CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 
1800”  vol.1 ieraksts un tas tika izdots augusta mēnesī, tā vainagojot gadā paveikto. Augustā 
senās mūzikas apvienības www.earlymusic  un Rīgas Senās mūzikas centra rīkotajos brīvdabas 
koncertos sv. Meinarda salā un Rīgas Doma dārzā Rīgas svētku ietvaros pulcējās tūkstošiem 
cilvēku, kas ar sajūsmu klausījās S.Jēgera, baroka orķestra un kora “Collegium Musicum Rīga” 
sagatavoto programmu “ Farinelli Portrets”. 

M.Kupča muzikāli izveidotais bērnu koncerts Senās mūzikas festivālam, kas pulcēja 
pārpildītu Rundāles pils Balto zāli, kurā piedalījās arī katedras studenti un baroka koris, 
turpināja pagājušo gadu iesākto lielisko sadarbību ar LK producenti Karīnu Bērziņu. Abas 
iepriekšējo gadu programmas  kopā 9 izrādēs tiks atkārtoti rādītas 2012.g. rudens sezonā, Rīgas 
kongresu namā, pulcinot kopā ap 9000 jauno klausītāju, kam tā būs lieliska iespēja iepazīties ar 
seno mūziku vēsturiski instrumentu atskaņojumā. 

Senās mūzikas festivālā koncertā baltajā zālē J.S.Baha 5.Brandenburgas koncerta 
atskaņojumā solistes lomā pirmoreiz Latvijā debitēja bijusī studente Liene Stradiņa, kas 
patlaban papildinās Hāgā, pie pasaules ievērojamākās klavesīna spēles autoritātes Tona 
Kopmana. Katedras absolventi nezaudē saiknes ar M.Kupča orķestri, bieži radoši mūzicē kopā, 
par spīti tam, ka daudzi no viņiem aktīvi mūzicē/papildinās ārvalstīs. 

Līdztekus aktīvam meistarklašu viesprofesoru darbam iepriekšējais gads bija ļoti 
nozīmīgs ar to, ka asoc.profesora Māra Kupča unikālās zināšanas Baha kora un orķestra sastāvu 
un atskaņojuma problemātikā radušas novērtējumu Eiropas kolēģu un senās mūzikas 
augstskolu līmenī, par ko liecināja uzaicinājums atskaņot koncertu un vadīt meistarklases par 
J.S.Baha kantātēm Helsinku jaunajā koncertu namā, sadarbojoties ar Helsinku Sibelius 
Mūzikas akadēmiju, kā arī uzaicinājums iestudēt tuvā nākotnē Rameau operu “ Les Indes 
galantes” Helsinkos. Senās mūzikas katedras studentu un Māra Kupča aktīvā atsaukšanās uz 
uzaicinājumu piedalīties Starptautiskajā projektā La Follia, kas notiek ikgadēji Itālijā Cosenzas 
pilsētā,  nesa atzinīgu novērtējumu ne tikai M.Kupčam, kā izvēlētam diriģentam internacionālā 
baroka orķestra programmā, bet arī studentei Anitai Romanovai, kas savas spēles kvalitātes un 
profesionālās sagatavotības dēļ tika izvēlēta par visa orķestra koncertmeistari. Tas apliecina 
savukārt arī lektores Agneses Kanniņas – Liepiņas baroka vijoles docēšanas augsto 
profesionālo līmeni, jo Anita tikai otro gadu studē baroka vijoli nesen atvērtajā bakalaura senās 
mūzikas programmā. Atzinīgus vārdus par studentu līmeni izteica projekta goda vadītājs 
Bartholds Kuijkens, kas flautas meistarklasēs pēc mūzicēšanas kopā ar maģistranti Kristīni 
Kupču ļoti atzinīgi novērtēja viņas traversflautas spēlēšanas prasmi, īsti neticot, ka viņas šī 
konkrētā instrumenta spēles vēsture ir tikai mērāma pāris mēnešu garumā (lektore Kristīne 
Stumbure) un izteica vēlēšanos apmeklēt Rīgu un senās mūzikas katedru ar meistarklasēm vai 
kopēju koncertu. La Follias nākamā gada projekts jau tagad tiek plānots un mūsu pārstāvjiem 
tur jau tagad paredzēta nozīmīga loma visās norisēs. 

Bez tam arī docētāju pašu individuālās aktivitātes pārsteidz ar intensivitāti un 
starptautisku vērienu, piem. G.Prāņa vadīta Schola Cantorum regulāri sniedz koncertus Latvijas 
visās nozīmīgākajās norisēs, kas saistītas ar baznīcas un seno mūziku, kā arī pieaug tās 
atpazīstamība ārvalstīs, Aina Kalnciema turpina organizēt Baha kamermūzikas festivālu, kura 
organizēšana starptautiskā līmenī prasa lielu laika un organizatoriskā darba patēriņu. Sergejs 
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Jēgers sniedz regulārus solo koncertus Latvijā un ārvalstīs, kur viņam izveidojies ļoti plašs 
cienītāju loks, kā arī veic ļoti aktīvu darbu atbalstot bērnus ar īpašajām vajadzībām, tos 
mūzikāli izglītojot darbojoties sevis izveidotajā labdarības fondā. Maija Tutova, kas ir viena no 
visjaunākajām, bet jau studentu ļoti augstu novērtētajām docētājām turpina aktīvi papildināt 
savas zināšanas un meistarību Romā un Londonā, kā arī sniedzot solo koncertus Rīgā un ārpus 
tās.  

Senās mūzikas katedras docētāji turpina iesākto darbu Rīgas un Kurzemes hercogistes 
skaņdarbu apzināšanā, kolekcijas papildināšanā un to atskaņošanā. Šis darbs nes augļus un to 
pirmās reflekcijas jau redzamas tikko izdotajā CD “ Mūzika Rīgā 1570 – 1800”  vol.1. 
Turpinās darbs arī pie instrumentu vēstures Latvijā izpētes, tiek apzinātas vēsturiskas 
personības, kas šo konkrēto instrumentu jomā gadsimtu gaitā darbojušās Latvijas teritorijā, kas 
ir visai grūts darbs, jo šādas ziņas saglabājušās visai fragmentāri un nepilnīgi. Šo darbu turpina 
veikt pilnīgi visi katedras docētāji, katrs pētot sava instrumena vēsturi. 

Koncertmeistaru katedras mākslinieciskā darbība: 
Visu koncertmeistaru augsta profesionalitāte un mākslinieciski radoša darba pieredze ir 

milzīga vērtība studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai, jauno mūziķu audzināšanai, 
mākslinieciskai izaugsmei. Šāda darba raksturojumu apliecina koncertmeistaru darba 
rezultāti  kontaktstundās, eksāmenos, meistarklasēs, konkursos un koncertos.  

Koncertmeistari   Ilze Dzērve, Veneta Miķelsone, Natālija Zandmane, Elīna Bērtiņa, Kristīne 
Paula nodrošinājuši profesionālu darbu Stīgu instrumentu katedras īstenoto studiju kursu 
kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

Koncertmeistari nodrošināja skaņdarbu atskaņošanu meistarklasēs:  prof. M.Kliegele /Vācija/ 
čella spēlē,  

prof. K.Ancingers  /Itālija/  vijoles spēlē, prof. R. Nodels  /Vācija/  vijoles spēlē, prof. M. 
Gaislers /Izraela/  vijoles spēlē, prof. S. Azizjans /Dānija/ vijoles spēlē, prof. A. Rēns /Vācija/ 
vijoles spēlē,  

S.Sciascia /Itālija/ kontrabasa spēlē, prof. T. Frederiksens /Dānija/  alta spēlē, prof. A. Dārziņa 
/Vācija/  alta spēlē. Meistarklašu noslēgumā koncertmeistare N.Zandmane piedalījās prof. 
Romans Nodels 

(Manheima,Vācija) /vijole/ solo koncertā. 
JVLMA koncertmeistari, piedaloties orķestra mūziķu atlases projektos, veic nozīmīgu darbu 

studējošo iesaistīšanai darba tirgū, t.sk. sadarbībai ar darba devējiem. 
Koncertmeistaru darbs mūziķu atlasēs: orķestrī „Sinfonietta”, Latvijas Nacionālajā 

simfoniskajā orķestrī, ES jauniešu simfoniskajā orķestrī, G.Mālera simfoniskajā orķestrī, 
Latvijas Nacionālās operas orķestrī, atlase K.Svendsena romances atskaņošanai  ar JVLMA 
simfonisko orķestri. 

Dalība konkursos: Itāļu vecmeistari jaunatnei - jauno vijlnieku un čellistu konkurss,  Augusta 
Dombrovska 7.starptautiskais stīgu instrumentu konkurss,  Kārļa Davidova 7.starptautiskais 
čellistu konkurss. 

Dalība koncertos:  
Prof. E.Testeļecas čella klases vakars (koncertmeistare V.Miķelsone) 
Prof. J.Švalkovska vijoles klases vakari (koncertmeistari, N.Zandmane, V.Miķelsone) 
E.Binderes vijoles klases koncerts (koncertmeistari V.Miķelsone, N.Zandmane) 
Doc. I.Brīnumas alta klases vakars (koncertmeistare N.Zandmane)  
Stīgu instr.kat.mācībspēku koncerts RLB  (koncertmeistari I.Dzērve, N.Zandmane, 

V.Miķelsone, K.Paula). Stīgu instr. katedras studentu un maģistrantu koncerts JVLMA 
(koncertmeistari I.Dzērve, N.Zandmane, V.Miķelsone, K.Paula), emerit.prof. Māra Villeruša 
čella klases studentu koncerts JVLMA  (koncertmeistare Ilze Dzērve), studentu un maģistrantu 
koncerti RLB „Zelta zālē”, Sv.Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, Kuģniecības muzejā, 
A.Jurjāna mūzikas skolā, Valkas mūzikas skolā, Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Madonas 
mūzikas skolā, Em.Dārziņa mūzikas skolā. Koncerti Madonā, Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā, 
Rēzeknē, Valkā u.c., JVLMA reflektantu uzņemšanas prezentācijas koncerti Jelgavas mūzikas 
vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Em.Dārziņa mūzikas vidusskolā, Cēsu mūzikas vidusskolā 
u.c. 
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Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Natālija Zandmane 
(2007.gada „Gada balvas labākais mācībspēks” ieguvēja),  Ilze Dzērve (žūrijas atzinība par 
izcilo sniegumu konkursā), Veneta Miķelsone ( žūrijas atzinība par izcilo sniegumu konkursā ).  

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedrā (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes 
spēle, fagota spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, trombona spēle, tubas spēle, 
saksafona spēle) strādā koncertmeistari Ieva Dzērve, Antra Vīksne, Mārtiņš Zilberts, Zoja 
Sļivkina, Lauma Zutere, Elīna Bērtiņa, Herta Hansena, kuri nodrošinājuši profesionālu darbu 
kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos, kā arī 
mākslinieciskajos projektos: 

Meistarklasēs sadarbībā ar profesoriem:  Nabuja Sugava – saksofona spēlē, Gelgotas – 
Lietuva, Janos Balint -  Budapeštas F.Lista akadēmija, Daniela Trojani – Itālija,  Lazlo Hadadi 
(Parīze), Pērs Hannevolds (Norvēģija), Steinar Hannevold - obojas spēlē, Lisa Ford - mežraga 
spēlē, Igoru Cecoho (Polija) trompetes spēlē. Meistarklašu noslēguma viesprofesoru solo 
koncertos koncertmeistara darbu veica: koncertmeistare Herta Hansena - prof. Igora Cecoho 
(Polija) koncertā, bet koncertmeistare Ieva Dzērve - prof. Jānoša Balintas Ungārija 
kamermūzikas koncertā.  

Dalība koncertos:  pūšaminstrumentu katedras studentu  koncerts (I.Dzērve, H.Hansena, 
Z.Sļivkina, M.Zilberts, L.Zutere, A.Vīksne), koncerts Latvijas Nacionālās operas sponsoram 
BMW (Ieva Dzērve), Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas preses konferencē Latvijas 
Nacionālajā operā (Ieva Dzērve), pūšaminstrumentu katedras un džeza katedras studentu 
koncertā (Ieva Dzērve, H.Hansena, Z.Sļivkina, E.Bērtiņa), prof. Imanta Sneibja flautas klases 
studentu un maģistrantu koncertā  (Ieva Dzērve), doc. Ilonas Meijas flautas un ansambļa klases 
studentu koncertā  (H.Hansena),  kamermūzikas koncertā Jaunais Sākums. (H.Hansena, 
Z.Sļivkina), doc. V.Vārdauņa studentu un maģistrantu koncertā (L.Zutere), doc.I.Urbānes 
studentu un maģistrantu koncertā (Z.Sļivkina). 

Koncertmeistaru darbs mūziķu atlasēs:  Orķestrī „Sinfonietta”, Latvijas Nacionālajā 
simfoniskajā orķestrī, ES jauniešu simfoniskajā orķestrī, G.Mālera simfoniskajā orķestrī, 
Latvijas Nacionālās operas orķestrī, Pūtēju orķestrī “Rīga”. 

Dalība konkursos: Teodora Reitera Fonda konkurss, Trešais Latvijas Brass asociācijas rīkotais 
konkurss,  Štrāla Starptautiskais konkurss  “Jaunais flautists”  (koncertmeistari Z.Sļivkina, Ieva 
Dzērve. L.Zutere, H.Hansena), 18.konkurss Yamaha stipendija 2012 (H.Hansena, Z.Sļivkina, 
A.Vīksne, M.Zilberts), konkurss Gdaņskā (Polija) (L.Zutere). 

Studentu un maģistrantu koncertos: RLB „Zelta zālē”, Sv. Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, 
Ulbrokas mūzikas skolā, Cēsu Meža skolā, Limbažu kultūras namā  u.c. 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari: Ieva Dzērve, Zoja 
Sļivkina, Antra Vīksne, Herta Hansena. 

Analizējot studiju programmas Diriģēšana īstenošanā iesaistīto  docētāju radošo aktivitāšu 
spektru, jāsecina, ka tās izpaudās dažādās jomās. 

Kora diriģēšanas katedras docētāji paralēli akadēmiskajam darbam ir veikuši arī plašu 
radošo darbību, veidojot koncertprogrammas un piedaloties dažādās Latvijas un pasaules mūzikas 
dzīves izpausmes formās.  

Liela nozīme ir regulārai sadarbībai ar Latvijas Radio kori. Asociētais profesors Sigvards 
Kļava piedāvā studentiem vērojošo praksi kora darbā, kā arī regulāri informē par projektiem, 
kuros būtu ieteicams piedalīties. Latvijas Radio kora darbība ir starptautiski atzīta un saikne ar tās 
māksliniecisko vadību ir nenovērtējama pieredze. (Latvijas Radio kora koncertdarbību skat. 
www.radiokoris.lv )  

Pārskata periodā plašu koncertdarbību ir veicis docētājs, Latvijas Nacionālās operas 
diriģents Andris Veismanis sadarbojoties ar Latvijas profesionālajiem kolektīviem Latvijas 
Nacionālo simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo operu un Liepājas simfonisko orķestri, kā arī 
veicot projektus arī ārpus Latvijas.  
 Asoc.prof. Aira Birziņa ir veikusi daudz dažādu mūzikas dzīves aktuālu projektu no kuriem 
īpaši izceļami J.Kulakova, P.Aigara dramatiskā kantāte „Sarkanais vilciens” Rīgā, 2011; VI Ogres 
mūzikas svētki, Ogre, 2011; Ogres sieviešu kora „Rasa” koncerti un meistarklase kordziedāšanā 
Itālijā, 2011; XII Starptautiskais koru festivāls „Tallinn 2011” – RDKS meiteņu kora dalība, 
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1.vieta bērnu koru grupā, dalība Grand Prix konkursā, Tallina, Igaunija, 2011;  Ogres sieviešu 
kora „Rasa” koncerti Trento, Rovereto, Kastelnovo, Itālija, 2011. 

Asociētais profesors Romāns Vanags ir darbojies dažādos projektos no kuriem nozīmīgākie 
ir:  Meistarklases kora diriģēšanā un kora dziedāšanā: 
- meistarklase Conservatorio di Musica G.Verdi, Milano (Italy) 
- meistarklase in Stellenbosch University (South Africa) 
- meistarklase Zagreb ARS CCORALIS conductor symposium (Chroatia) 
- meistarklase Shaoxing World Choir Games conductor symposium (China) 
- meistarklase Nordic Baltic song festival Reykjavik (Iceland) 
- meistarklase Conservatorio di Musica St. Cecilia Rome (Italy) 
 Emeritētais profesors Juris Kļaviņš ir Baltijas valstu studentu Dziesmu svētku 
organizatoriskās komitejas loceklis. 
 Emeritētais profesors Jānis Lindenbergs ir pabeidzis darbu pie Latviešu kora literatūras V 
daļas „Brāļu Mediņu kora daiļrade” un uzsācis darbu pie kordiriģēšanas mācību grāmatas 
izstrādes. Izveidots lekcijas cikls republikas kordiriģēšanas pedagogu kvalifikācijas kursiem par 
tēmu „Taktsfigūru modifikācijas pakļautība mūzikas metriskām un dzejas teksta īpatnībām un 
kora dziesmas analīzes principi vēlākā apmācību periodā” 

Asociētais profesors Arvīds Platpers  ir Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģents.  Mākslinieciski augstvērtīgi strādā ar vīru kori „Ķekava”, 
ar vīru kori „Absolventi”. 
       Lektors Mārtiņš ir Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
svētku virsdiriģents. Lieli mākslinieciskie panākumi darbā ar Rīgas Doma zēnu kori. 

Svarīga ir arī katedras docētāju darbība žūrijās un komisijās, kas nav tieši saistītas ar 
JVLMA: Latvijas mūzikas vidusskolu kordiriģēšanas nodaļu gala pārbaudījumu komisija strādā 
docente Aira Birziņa, profesors Jānis Lindenbergs un asociētais profesors Romāns Vanags. 

Vislielāko ieguldījumu katedras docētāji dod Dziesmu svētku kustībā. Kora nozares padomē 
strādā Aira Birziņa, Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags. Apriņķa koru virsdiriģenta pienākumus 
Latvijā veic Aira Birziņa, Arvīds Platpers, Jānis Zirnis, Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags.  

 
Radošiem panākumiem bagāta bija orķestra katedras darbība.  

Prof. V.Gailis ir operstudijas Figaro mākslinieciskais vadītājs. 
asoc.prof. A.Vecumnieka darbība 

asoc. prof. A. Vecumnieka mākslinieciski radošie projekti 
Organizatoriskais darbs - Tālākizglītības kursa Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās 
ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu audzēkņu simfoniskajos orķestros 
koncepcijas izstrāde un kursu vadība. 
Profesionālās meistarības pilnveide- Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) 
(Berlīne, Vācija), erliner Philarmoniker koncerta apmeklējums (diriģents K. Abado), 
Staatskapelle Berlin koncerta apmeklējums (diriģents A. Nelsons) 
Koncertdarbība: 
Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā (2012. gada 27. marts – 3. aprīlis) 

Programma:  
P. Čaikovskis. Itāļu kapričio 
P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri (soliste Dace Zālīte) 
S. Franks. Simfonija d moll 

Koncerti ar JVLMA SO: 
2011. /2012. gada sezonā ir sagatavojis šādas koncertprogrammas: 
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Sezonas atklāšanas koncerts 
F. Listam -200 

JVLMA LZ 27.09.2011. 

 J. Haidns. Simfonija G Dur Hob.I:100 Militārā 
 F. Lists. Pirmais koncerts klavierēm ar orķestri Es Dur (soliste 

S. Šteinkopfa) 
 F. Lists. Simfoniskā poēma Prelīdes C Dur 

JVLMA Gada balvas 2011 
pasniegšanas koncerts 

11.01.12. pl. 18.00 JVLMA LZ 

 K. F. E. Bahs. Koncerts flautai, stīgām un basso continuo d 
moll, Wq 22 / 426 (soliste A. Nikolovska) 

 P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri A 
Dur, op. 33 (V. Fitcenhāgena red.) (soliste D. Zālīte) 

Sezonas noslēguma koncerts 
26.04.2012. pl. 18.00 LU 

Lielā aula 

 R. E. Gliērs. Koncerts mežragam ar orķestri B Dur, Op.91 
(M.Bankevics) 

 F. Lists. Missa coronationalis /Hungarian Coronation Mass/ 
Es Dur, R 487 

Cita koncertdarbība: 
JVLMA SO Sezonas atklāšanas koncerts F. 

Listam -200 JVLMA LZ 
27.09.2011. 

 J. Haidns. Simfonija G Dur Hob.I:100 Militārā 
 F. Lists. Pirmais koncerts klavierēm ar orķestri Es Dur (soliste S. 

Šteinkopfa) 
 F. Lists. Simfoniskā poēma Prelīdes C Dur 

LNSO Bērnu koncerts 
Miedziņš nāk! 
08.10.2011. 

pl.11.00 & 14.00 
Lielā Ģilde 

 M. Ravels. Zosmāmiņas pasakas. Pavana 
 K. Debisī. Bērnu stūrītis /Children`s Corner/ – Šūpuļdziesma Džimbo 
 I. Stravinskis. Ugunsputns. Šūpuļdziesma 
 E. Dārziņš. Solo dziesma Mātes gars (J. Strikaite, M. Martinsone) 
 N. Rimskis-Korsakovs. Opera Sadko. Volhovas šūpuļdziesma (J. 

Strikaite, M. Martinsone) 
 E. Grīgs. Solveigas dziesma 
 Dž. Gēršvins. Opera Porgijs un Besa. Klāras šūpuļdziesma 
 M. Ravels. Pavana mirušai infantai 
 K. Debisī. Fauna diendusa 
 J. Karlsons. Lauku svīta. Saulei rietot 
 K. Debisī. Mēness gaismā 
 V. A. Mocarts. Serenāde G Dur KV 525 Mazā nakts mūzika I d. 

Sinfonia 
Concertante 

Spānijas pasāžas vijolei un 
ģitārai 

09.10.2011. Lielās Ģildes 
Minsteres zālē 

 A. Tumševica (1971). Passage La Coruña de (La Coruña pasāža) – 
pasaules pirmatskaņojums (2011) /Massimo Felici & T.Zīberte-Ijaba) 

 E. Vila-Lobušs (1887-1959). Koncerts ģitārai un mazam orķestrim (1951) 
/Massimo Felici/ 

LNSO Latviešu jubilāru koncerts 
28.10.2011. 

pl. 19.00 Lielā Ģilde 

 Agris Engelmanis (1936-2011). Simfonija (1980) 
 Artūrs Grīnups (1931-1989). Devītā simfonija (1988) 
 Pauls Dambis (1936). Simfonija (otrās redakcijas pirmatskaņojums) (1972 

/ 2011) 
 Romualds Jermaks (1931). Concertino Do – Mi – Sol klavierēm un 

kamerorķestrim (1974) Soliste Agnese Egliņa 
 Romualds Kalsons (1936). Gadskārtu ieražas dziesmas simfoniskajam 

orķestrim (Kr. Barona 150 gadu jubilejai) (1984-85) 
Sinfonia 
Concertante 

Eksporta un inovācijas balva – 
2011 (LIAA) 

15.12.2011. RLB 

 Im. Kalniņš. Jau ziediem rotātas pļavas 
 Zemeslodes (Instrumenti & K. Lācis) 

LNSO Bērnu koncerts 
Ziemas balets 

07.01.2012. pl. 11.00 & 14.00 
Lielā Ģilde 

 I. Stravinskis. Svīta Pulčinella (1949) 
 N. Sideļņikovs. Krievu pasakas 

JVLMA SO JVLMA Gada balvas 2011 
pasniegšanas koncerts 

11.01.12. pl. 18.00 JVLMA LZ 

 K. F. E. Bahs /Carl Philipp Emanuel Bach/ (1714-1788). Koncerts flautai, stīgām 
un basso continuo d moll, Wq 22 / 426 (soliste A. Nikolovska) 

 P. Čaikovskis /Чайковский/. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri A Dur, 
op. 33 (V. Fitcenhāgena red.) (soliste D. Zālīte) 

Liepājas SO Romantiskā mūzikas koncerti 
bērniem 

2012. gada 24.-27.janvāris 

 Dž. Rosīni Uvertīra operai Seviļas bārddzinis 
 K. M. fon Opera Burvju strēlnieks – uvertīra 
 K. Dopplers. Rigoletto fantāzija divām flautām ar orķestri (A. Barlote & R. Lapa) 
 E. Grīgs. Norvēģu deja A Dur 
 A. Altmanis. Adagio basklarnetei ar orķestri 
 Ž. Bizē. Opera Karmena – fragmenti (Ievads III c., Toreadora maršs) 

LNSO Bērnu koncerts 
Ziemas balets 

02.02.2012. pl. 14.00 Ventspils 

 I. Stravinskis. Svīta Pulčinella (1949) 
 N. Sideļņikovs. Krievu pasakas 
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Sinfonia 
Concertante 

Meistari un mācekļi – XII 
Cembalissimo! 

(klavesīnistes Ainas 
Kalnciemas benefice) 

10.04.2011. Lielās Ģildes 
Minsteres zālē 

 Johans Sebastiāns Bahs Johann Sebastian Bach/ (1685-1750). Piektais 
Brandenburgas koncerts d moll, BWV 1050 (Solisti Aina Kalnciema 
(klavesīns), Darja Smirnova (vijole), Anete Toča (flauta)) 

 Anitra Tumševica (*1971). Ezera sonāte /Lake sonanta/ klavesīnam un 
stīgu orķestrim (pirmatskaņojums). Solists Rihards Pļešanovs 

 Henrihs Gureckis Henryk Mikolai Gorecki/ (1933-2010). Koncerts 
klavesīnam un stīgu orķestrim, op. 40. Soliste Sintija Šteinkopfa 

 Evija Vecumniece (*1987). Koncerts klavesīnam un stīgu orķestrim 
(pirmatskaņojums) Soliste Aina Kalnciema 

LNSO Bērnu koncerts 
Spalvas pa gaisu 

03.03.2012. pl. 11.00 & 14.00 
Lielā Ģilde 

 P. Čaikovskis. Balets Gulbju ezers. Mazo gulbīšu deja 
 J. Haidns. Simfonija Vista I daļa 
 M. Musorgskis. Izstādes gleznas. Neizšķīlušos cālēnu balets 
 P. Čaikovskis. Cīruļa dziesma 
 Ž. Sibeliuss. Tuonelas gulbis 
 J. Karlsons. Lauku svīta – Zosu gavote 
 J. Karlsons. Lauku svīta – Gaiļu maršs 
 O. Respīgi. Svīta Putni 

LNSO Kamemūzika dienu koncerts 
22.03.2012. pl. 19.00 Lielā 

Ģilde 

 I. Stravinskis. Zaldāta stāsts 

Tbilisī MA 
SO 

03.04.2012. pl. 19.00 Tbilisi 
Mūzikas akadēmijas LZ 

 P. Čaikovskis. Itāļu kapričio 
 P. Čaikovskis. Variācijas par rokoko tēmu čellam ar orķestri (soliste D. 

Zālīte) 
 S. Franks. Simfonija d moll 

LNSO Bērnu koncerts 
Kā lai es pasaku pasaku? 

14.04.2012. pl. 11.00 & 14.00 
Lielā Ģilde 

 Laura Gustovska. Sarkangalvīte un... 
 Juta Bērziņa. Zelta dālderi 
 Oskars Herliņš. Nezinītis uz mēness 
 Santa Zaķe. Sniegbaltīte 
 Juris Karlsons. Tvaika mašīna no baleta Karlsons lido atkal 
 Evija Vecumniece. Sniega karaliene 
 Jānis Ķirsis. Zaķis un ezis 

EDMV SO Pavasara koncerts 
18.04.2012. pl. 19.00 

Lielā Ģilde 

 Dž. Rosīni Uvertīra operai Seviļas bārddzinis 
 F. Mendelszons-Bartoldi. Koncerts vijolei ar orķestri e moll (A.Vižene un 

S. Strapcāne) 
 L. van Bēthovens. Pirmā simfonija C dur, op.21  

JVLMA SO Sezonas noslēguma koncerts 
26.04.2012. pl. 18.00 LU Lielā 

aula 

 R. E. Gliērs /Рейнгольд Эрнест Глиэр/ (1875-1956). Koncerts mežragam 
ar orķestri B Dur, Op.91 (M.Bankevics) 

 F. Lists. /Liszt Ferenc/ (1811-1886). Missa coronationalis /Hungarian 
Coronation Mass/ Es Dur, R 487 

LNSO Kamemūzika dienu koncerts 
28.04.2012. pl. 18.00 Sigulda, 

Baltais flīģelis 

 I. Stravinskis. Zaldāta stāsts 

Sinfonia 
Concertante 

Orķestra 10. dzimšanas dienas 
koncerts 

27.05.2012. pl. 13.00 
Lielās Ģildes Minsteres zāle 

 G. F. Hendelis /Georg Friedrich Händel/ (1675-1759) 
Concerto grosso a moll, Op.6 Nr.4 

 A. Dvoržāks /Antonín Leopold Dvořák/ (1841-1904) 
Serenāde stīgām E Dur, Op.22 

 Dž. Gēršvins /George Gershwin/ (1898-1937) 
Šūpuļdziesma 

 A. Vecumnieks (*1964) 
Muzikālā parafrāze diviem pianistiem ar orķestri Daudz happy! (Solisti 
Antra un Normunds Vīksnes) 

Diriģenta darbība ierakstu veidošanā 
LNSO 07.01.2012. Bērnu koncerts Ziemas balets 

 I. Stravinskis. Balets Pulčinella 

 N. Sideļņikovs. Balets Krievu pasakas 

DVD 

LNSO 14.04.2012. Bērnu koncerts Kā lai es pasaku pasaku? 
 Laura Gustovska. Sarkangalvīte un... 

 Juta Bērziņa. Zelta dālderi 

 Oskars Herliņš. Nezinītis uz mēness 

 Santa Zaķe. Sniegbaltīte 

 Juris Karlsons. Tvaika mašīna no baleta Karlsons lido atkal 

 Evija Vecumniece. Sniega karaliene 

 Jānis Ķirsis. Zaķis un ezis 

CD 
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asoc.prof. Jāņa Puriņa radošā darbība 

Pāskata periodā docētājs piedalījies vairākos projektos 
- III Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju foruma organizēšana. Forumā 

2011.gada oktobrī piedalījās vairāk nekā 120 orķestru diriģenti, ansambļu vadītāji no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Vācijas, ASV, Krievijas. Foruma dalībniekiem 
prezentēta latviešu komponistu oriģinālskaņdarbu pūtēju orķestrim (t.sk.vairāki 
pirmatskaņojumi) programma,  JVLMA pūtēju orķestra (viesdiriģents Frieds Dobbelsteins, 
Enschede, Nīderlande) koncerts; 

- 2011. gada septembrī notika meistarklases un kamermūzikas koncerts (ERASMUS ietvaros) 
Udīnes (Itālija) mūzikas augstskolā; 

- ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri (mākslinieciskais vadītājs kopš tā dibināšanas 2008.g.) 
2012.gada pavasarī Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Baltic Open augstākajā grupā 
ieguva II vietu; 

- 2012.gada maijā piedalījās Starptautiskā jauniešu mūzikas festivāla Ventspilī pūtēju orķestru 
žurijas komisijas darbā; 

- 2012. gada augustā (ERASMUS prakses ietvaros) piedalījās Starptautiskās pūtēju orķestru 
nometnes darbā Slovēnijā;  

- 2011. gada augustā sagatavoja koncertprogrammu garīgās mūzikas festivālam ar Palangas 
profesionālo  putēju orķestri; 

- 2012. gada februārī sagatavoja koncertprogrammu un diriģēja divus koncertus Kauņā un Viļņā 
ar Lietuvas Valsts profesionālo pūtēju orķestri TRIMITAS; 

 
doc.Mārtiņa Ozoliņa mākslinieciski radošā darbība 
Koncertdarbība 

LNSO Sezonas  
atklāšanas koncerts 
 

Programmā: 
J.Ivanovs"Svinīgā prelūdija", 
N.Rimska-Korsakovs "Šeherazade" 
P.Čaikovskis Vijoļkoncerts solists Sergeja Krilovs 

Viļņas kongresu 
namā 

Festivāla Gaida atklāšanas 
koncerts ar Lietuvas Valsts 
simfonisko orķestri  
 

Programmā: 
Ramūnas Motiekaitis. Insects' Steps  
Vytautas V. Jurgutis. Ci  
Iannis Xenakis. Krinoidi 
Antanas Kučinskas. For Rest  
Nomeda Valančiūtė. Islands I 
David Lang. Grind to a Halt 

St.Pēterburgas 
Konservatorijas 
Lielajā zālē 

Koncerts ar PPO Rīga un 
pianistu V.Šimkuss 

Programmā: 
A.Dzenītis Drone 
Dž.Geršvins Rapsodija blūza stilā 

St.Pēterburgas 
konservatorijā 
 

J.Vītola piemiņas plāksnes 
atklāšanas koncerts 

Programmā: 
J.Vītols Dārgakmeņi 
A.Jurjāns Barkarolla 
E.DārziņšMelanholiskais valsis 

Pēterbaznīcā  
Rīgā 

Adventes koncerts soliste 
K.Gailīte, koris Sonore 

 

Lielajā ģildē  ar LNSO K.Dombrovska Starptautiskā konkursa Noslēguma koncerts  

Ķīpsalas izstāžu 
zālē BT1 

Vecgada Galā koncerti PPO 
Rīga,grupa Framest,Kori 
Sonore,Austrums 
Solisti - I.Pētersons, 
A.Putniņa, M.K.Kalniņš 

 

Lielajā ģildē Latviešu simfoniskās mūzikas 
koncerts  

Programmā: 
LNSO- K.Pētersons Ligeija, solists G.Kuzma 
PPO Rīga -A.Dzenīyis Drone 
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JVLMA Koncerts  ar JVLMA studentu 
simfonisko orķestri 
 

Programmā: 
J.Brāmss Traģiskā uvertīra 
K.M.Vēbera Koncerts fagotam 
L.Bēthovens 6.Simfonija 

Rīgā PPO Rīga Windstream festivāla koncerti   
Mazajā ģildē Koncerts  

 
Programmā: 
J.Vītols,R.Štrauss,V.A.Mocarts,I.Stravinskis 

SV.Jāņa baznīcā, 
Rīgā  
 

VAK Latvija, Kamerkoris Ave 
sol 
solisti:S.Vaice,I.Pētersons 

I.Breģe Rekviēms  
 

Kuldīgas Kultūras 
centrā LSO 

 K.Davidova Starptautiskais čellistu konkursa noslēguma 
koncerts  
 

 PPO Rīga sezonas noslēguma 
koncerts, 
ar grupa Melo M. 
solists Ē.Kiršfelds 

 

 Koncerts ar LSO Rīgas 
festivāla ietvaros 
 

Programmā: 
A.Dvoržāks 9 simfonija 
L.Bernstains uvertīra Kandids 
Dž.Geršvins Rapsodija blūza stilā, solists H.Bašs 

 Rīgas Operfestivāls 
 

P.Čaikovska opera Jevgēnijs Oņegins 

Rīgas Domā Koncerts  
PPO Rīga, 
solists A.Poļakovs 

 

LNO iestudētas izrādes(jauniestudējumi) 
A.Maskats, P.Vasks 4 pasaules.4 stihijas 
Rodžers Mūzikas skaņas 
Izrādes LNO  
P.Čaikovskis Jevgeņijs Oņegins 
F.Mendelszons Sapnis vasaras naktī 
Dž.Pučīni Madama Butterflay 
D.Šostakovičs Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta 
J.Lūsēns Spēlēsim operu 
Audio ieraksti 
PPO Rīga CD Rīga.Eglīte Ziemassvētki ierakstīšana un izdošana 
Pieredzes apmaiņa - 2011.gada novembrī pieredzes apmaiņa operu iestudēšanā Palermo Valsts 
Mūzikas Konservatorijā (ERASMUS ietvaros) 
Katedras sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām,  
meistarklases:  Enshedes mūzikas augstskolas prof. Frieda Dobbelsteina meistarklases,  
Džeimsa Seikera (James Saker,ASV) un Džeimsa Soijera (James Sawyer, ASV) meistarklases, 
Brigham Young universitātes (ASV) pūtēju orķestra diriģēšanas profesora Don Peterson  
meistarklases,  Udīnes (Itālija) mūzikas augstskolas profesora Massimo Grespan meistarklases. 

ASV valdības Fullbright progammas ievaros no 2012. gada janvāra līdz jūnijam tika 
organizēts Alexander Koops (ASV) darbs JVLMA.  

Būtika nozīme nākošā diriģenta nepieciešamo prasmju apguvei ir koncertmeistaru 
katedras darbam, kuras docētāju uzdevums atskaņot studenta apgūstamo repertuāru gan 
kontakstundu laikā, gan pārbaudījumos, gan koncertpraksē, kā arī  organizētajās meistarklasē.  
Kvalitatīva programmas atskaņošana ir viens no aspektiem, kas sekmē kvalitatīvas studijas. 
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Kora diriģēšanas katedrā strādā koncertmeistari M.Zilberts, L.Kalnciema, D.Kļava, 

I.Rubiķe, E.Belicka, Ieva Dzērve, J.Bugajenko, V.Rinkule, I.Nakase, Dz.Vīcupe, A.Arne, Ilze 
Dzērve, kuri nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos, diplomeksāmenos un 
citos projektos. 
Konkursos:  Starptautiskais kordiriģēšanas konkurss Budapeštā (Ungārija) un Starptautiskais  
kordiriģēšanas konkurss Towards Polyphony Vroclavā (Polija)  - koncertmeistari J.Bugajenko, 
I.Nakase. 
Koncertos: 
Vispārējās izglītības skolotāju mācību kora koncerti Sv.Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā 
(koncertmeistare I.Arne), Kordiriģēšanas mācību kora koncerti (koncertmeistari Dz.Vīcupe, 
L.A.Kalnciema), A.Saukas dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā (koncertmeistare 
I.Nakase), A.Pētersona dziedāšanas klases vakari JVLMA, Sv.Pēterbaznīcā  
(koncertmeistari A.I.Puriņa, L.A.Kalnciema), K.Gailītes dziedāšanas klases vakars (koncertmeistare 
S.Jākobsone). 
Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari Jeļena Bugajenko un 
Dzintra Vīcupe. 
Orķestra diriģēšanas katedrā (simfoniskā orķestra diriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana) strādā 
koncertmeistari Inguna Puriņa, Santa Jākobsone, Mārtiņš Zilberts, Dace Kļava, Ieva Dzērve, Zoja 
Sļivkina, kuri nodrošinājuši profesionālu darbu kontaktstundās, eksāmenos un citos projektos. 
Meistarklasēs: 
James Saker – University of Nebraska Omaha, ASV; Fried Dobbelstein – Enschede, Nīderlande; 
Massimo Grespan – Udine, Itālija, Donald Peterson - Brigham Young University, ASV; Ž.Noģs 
meistarklases simfoniskā orķestra diriģēšanā,   Simeno Fermani Verdi un Pučīni operās. 

Vairāki vokālās katedras docētāji paralēli darbam akadēmijā strādā LNO, kur ir vadošo lomu 
izpildītāji (A.Goba, K.Gailīte, A.Rūrāne, K.Norvelis). A.Goba veic aktīvu koncertdarbību un 
šogad Itālijā piedalījās TIM competicion konkursā, kur ir izvirzīta nākamajai kārta Parīzē no 
28.06.2012. Vokālā pedagoga darbu koros ar starptautisku atpazīstamību veic K.Gailīte, 
Z.Krīgere. Visi docētāji piedalās JVLMA organizētajās meistarklasēs. Docētāji A.Jankava, 
A.Goba, Z.Krīgere un L.Greidāne ir Eiropas dziedāšanas skolotāju asociācijas Latvijā valdes 
locekles un ikgadēji organizē starptautiskas konferences, šogad 28.-30.06.2012.  

Asoc. prof. Lilija Greidāne līdztekus savam darbam tarificētajās kontaktstundās, 
sagatavoja maģistranti Guntru Kuzminu muzikālajam projektam-soprāna solo partijai F.Lista 
''Kronēšanas messā'', maģistrantes Jūliju Semjonovu, Marcelinu Krolicku starptautiskajiem 
konkursiem, maģistranti Marcelinu Kroļicku soprāna solo partijai Dž.Pergolēzi kantātei ''Stabat 
Mater''  Sv. Jāņa baznīcā.  Docētāja aktīvi turpināju izglītoties apmeklējot meistarklases: prof. 
Cesare Scartoni (Roma), Gian Franko Zanetti (Itālija), Simone Fermani (Itālija), Axel Everaerts 
(Māstrihta), Vladimirs Prudnikovs (Viļņa), Nadja Kurem (Tallina). 
2011./2012.mācību gadā turpināja darboties JVLMA Senātā. Piedalījās Uzņemšanas komisijas 
darbā. Piedalījās Dziedāšanas pedagogu asociācijas gada konferences organizēšanā.  

Vokālās katedras vadītāja lektore Z.Krīgere turpināja studijas RPIVA doktorantūras 
studiju programmā,  piedalījās RPIVA VII Starptautiskajā Jauno zinātnieku konferencē ar 
referātu Stresa noturīgums un emocionālā stabilitāte kā ilgdziedāšanas priekšnoteikums. 
08.12.2011., organizācija meistarklases JVLMA. 

Ar panākumiem strādā par vokālo pedagogu ar SWEDBANK jaukto kori. 
Docentes Andžellas Gobas mākslinieciskā darbība atskaites periodā ir bijusi īpaši 
piesātināta 

A.Goba piedalījās: Oļģerta Krodera 90 gadu svinību koncertā Valmierā, Latviešu biedrības namā 
Romualda Jermaka jubilejas koncertā, Latviešu biedrības namā koncertā, kas veltīts  
S.Prokofjeva jubilejai,  A.Puškina licejā koncertā, kas bija veltīts A.Puškina dienām, baritona 
Paula Lisiciana 100 gadu atceres koncertā, ko rīkoja Klasiskās mūzikas biedrība - koncerts 
notika JVLMA Lielajā zēlē, koncertā Lielajā ģildē, kur ar simfonisko orķestri, Modesta Pitrena 
vadībā izpildīja A.Prokofjeva kantātes Aleksandrs Ņevskis – mecosoprāna partiju, A.Puškina 
biedrības rīkotajā koncertā Ave sol zēlē, komponista L.Amoliņa autorvakarā.  
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LNO P.Čaikovska operas Mazepa pirmizrādē  izpildīja Ļubovas lomu, komponista Jāņa 

Lūsēna pirmizrādes muzikālā pasakā Sniega karaliene izpildīja vecmāmiņas lomu. Ieraksta gada 
balvas pasniegšanas ceremonijā piedalījās žūrijas sastāvā, Daugavpils Universitātē vadīja 
vokālās meistarklases. Veica mūzikas vidusskolu profesionālo centralizēto valsts eksāmenu 
komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Rīgas Doma kora skolā, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolā, Daugavpils mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. 

JVLMA darbojās Satversmes sapulces sastāvā. 
Būtika nozīme nākošā vokālista nepieciešamo prasmju apguvei ir koncertmeistaru 

katedras darbam, kuras docētāju uzdevums atskaņot studenta apgūstamo repertuāru gan 
kontakstundu laikā, gan pārbaudījumos, gan koncertpraksē, kā arī  organizētajās meistarklasēs.  
Kvalitatīva programmas atskaņošana ir viens no aspektiem, kas sekmē kvalitatīvas studijas. 

Vokālās katedrās koncertmeistari  Kristīne Paula, Eridana, Žiba, Santa Jākobsone, Inguna 
Puriņa, Ērika Apeine, Mārtiņš Zilberts, Dace Kļava, Pēteris Plakidis, Aldis Liepiņš, Veronika 
Rinkule, Ilze Rubiķe nodrošināja studiju kursu akadēmiskā dziedāšana, operdziedāšana, 
kamerdziedāšana, vokālais ansambis repertuāra  apguvi -  kontaktstundās, akadēmiskajos 
koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos kā arī piedalījās citos mākslinieciskajos projektos: 

Meistarklasēs -  Cesare Scarton  (Itālija) “Itāļu valoda – valoda kurā dzied”, Džanfranko 
Dzaneti (Itālija)seminārs Gaismas dziedonis,  Aksels Everaerts (Marstrihta) akadēmiskā 
dziedāšana,  V.Prudņikovs (Lietuva) akadēmiskā dziedāšana, N.Kurem (Igaunija) akadēmiskā 
dziedāšana, Elizabetes Sasso – Frut  vokālā fonētika. 

Atlasēs: noklausīšanās lomām Latvijas Nacionālajā operā 
Konkursos: Atlase Vokālistu konkursam Nīderlandē,  Vokālistu konkurss Parīzē ( A.Goba, 

koncertmeistare D.Kļava – 1.vieta) 
Koncertos: 

Latvijas vokālistu asociācijas konferencē (koncertmeistare E.Žiba), Vokālās katedras studentu 
koncertā  Jauno vokālistu parāde (V.Rinkule, K.Paula, P.Plakidis, M.Zilberts), A.Jankavas 
kamerdziedāšanas klases koncertos (koncertmeistari A.Liepiņš, P.Plakidis)A.Gobas klases 
vakars (koncertmeistare E.Žiba), A.Saukas vokālo ansambļu klases koncertā (koncertmeistare 
I.Rubiķe), K.Gailītes studentu koncertā (koncertmeistare D.Kļava), koncertos RLB “Zelta zālē”, 
Sv. Pēterbaznīcā, Anglikāņu baznīcā, Kuģniecības muzejā, P.Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā, Iļģuciema kultūras namā. JVLMA reflektantu uzņemšanas prezentācijas koncertos 
Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Rēzeknes  u.c. mūzikas vidusskolās. 

Operklases pasākumos:  E.Humperdinga operā „Ansītis un Grietiņa”, atmiņu vakarā, kas  
veltīts Inārai Vīgnerei, režisora Arnolda Liniņa atceres vakars, A.Pjacollas operā-tango Marija 
no Buenosairesas, Dž.Geršvina operā Porgijs un Besa, J.Kalniņa operā ‘’Lolitas Brīnumputns’’,  
Ziemassvētku koncertā “Pacel acis, kur gaisma mīt”. 

Pasākumi notikuši JVLMA, Liepājā, Tukumā, Līvānos, Krustpilī, Durbes pilī u.c. 
(koncertmeistari I.Puriņa, S.Jākobsone). 

Izcilu sniegumu un augstu profesionalitāti parādījuši koncertmeistari Ērika Apeine, Inguna 
Puriņa, Santa Jākobsone, Mārtiņš Zilberts.  

Kompozīcijas katedrās docētāju radošie sasniegumi 
Profesora Jura Karlsona radošā darbība  
Komponista darbība 
- strādā pie jauna baleta 
- jaundarbi: 

 Sonāte klavierēm Nr.3 (četrās daļās) 
 „Ora pro nobis..”sieviešu korim a cappella 
 „Selēnes zilie putni”Jauktam korim a cappella 
 „Zīmes”trio flautai,karnetei un klavierēm 
Koncerti 
 Simfonisko, kora un kamermūzikas skaņdarbu atskaņojumi Latvijā un 

ārvalstīs(Brazīlija, ASV, Lietuva,Krievija u.c.) 
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Radošie sasniegumi: 
Divas nominācijas Lielajai mūzikas balvai 
Sabiedriskā darbība 
 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mūzikas padomes loceklis 
 Intervijas Latvijas TV, radio un LR preses izdevumos 
Profesionālā pilnveide 

Starptautiskam konference  
L.Kerubini Mūzikas 
konservatorijā Florencē 

Referāts par 
mūzikas izglītību 
Latvijā 

23. – 27. 2012. 

Starptautiska konference Berlīnes 
mūzikas augstskolā 

Seminārs”Laika 
problēma mūzikas 
formā” 

12.-16.2012. 

Maskavas Konservatorijas 
N.Mjaskovska kompozīcijas 
konkurss 

Žūrijas loceklis 19.-22.2012. 

 
Asoc. prof. Andra Vecumnieka mākslinieciskais, radošais un zinātniskais darbs ir ļoti 
daudzpusīgs, daudzskaitlīgs un daudzveidīgs, tāpēc katedras ziņojumā atzīmēšu galvenos 
notikumus, bet informācija par pārējo atrodama katedras ziņojumam pievienotajos docētāju 
ziņojumos. 
Nozīmīgākais komponista darbībā: 

Jaundarbi: 
 2011 Venēcijas sentiments (Quasi valse pūtēju orķestrim versijas diviem 

pianistiem adaptācija diviem pianistiem, divām flautām un sitaminstrumentiem) 
(kopējais komponista darbu saraksts – pielikumā) 

Skaņdarbu atskaņojumi: 

 Variācijas flautai, vijolei un klavierēm (24.03.2012.) 
Balāde pūtēju orķestrim (2012. gada 10.un 12. maijs – Viļņas Sv. Jāņa baznīcā Lietuvas Valsts 
pūtēju orķestris (diriģents Jānis Puriņš 

Izdotie CD, DVD: 

LNSO 07.01.2012. Bērnu koncerts Ziemas balets 

 I. Stravinskis. Balets Pulčinella 
 N. Sideļņikovs. Balets Krievu pasakas 

DVD 

 
CD Sapņi par Spāniju  
(D. Zandbergas autordisks) 

 Quasi Carmen 

 
Izdevniecības Musica Baltica nošu publikācijas 

 2011 Sinfonia B 
 2012 Variācijas flautai, vijolei un klavierēm 
Eksperta darbība  

 Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis (2012) 
 VKKF Mūzikas un dejas padomes komisijas eksperts (2004-2005, 2007-2009 un 

no 2012) 
 Darbs žūrijas un DE komisijās: 

o DE komisiju priekšsēdētājs  
 kameransambļa katedrā (2009.-2012. gads) 
 stīgu instrumentu katedras kokļu klasē (2010-2012. gads) 

 Orķestra konkursa žūrijas komisijas eksperts Novosibirskas Valsts akadēmiskajā 
Operas un baleta teātrī (21.-27.06.2012.) 
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Zinātniskās publikācijas: 
 Sids Jura Karlsona mūzikā (Krājums Vēsture teātrī un drāmā, sast. S. Radzobe; 

LU Akadēmiskais apgāds Rīga, 2011) 
Lekcijas ārpus akadēmiskajām institūcijām: 

Referāts Nākotnes šoks jeb 20./21. gs. sabiedrība un 
kultūra – /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA, Jaunā 
inteliģences akadēmija 

2011. gada 13. 
oktobrī 
 

RSU absolventu asociācijas Jaunās 
inteliģences akadēmijā 

Referāts Vērtības un to krīze – /Ramona Umblija, 
Baiba Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / 
LMA Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 27. 
oktobrī 
 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Impresionisms – /Ramona Umblija, Baiba 
Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA 
Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 10. 
novembrī 
 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Vīnes spožums un posts. Jūgendstils. G. 
Mālers – /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA Absolventu 
asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 24. 
novembrī 
 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Ekspresionisms – /Ramona Umblija, Baiba 
Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA 
Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2011. gada 8. 
decembrī 

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Četru lekciju cikls Pasaules izcilākie komponisti. 
Ievadlekcija 

2012. gada 14. 
februāris  

Satori radošā telpa 

Referāts Futūrisms – /Ramona Umblija, Baiba 
Kurpniece, Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA 
Absolventu asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2012. gada 16. 
februāris  

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Referāts Krievijas sudraba laikmets – /Ramona 
Umblija, Baiba Kurpniece, Andris Vecumnieks/ 
Rīga, RSU / LMA Absolventu asociācijas Jaunā 
inteliģences akadēmija 

2012. gada 23. 
februāris  

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Četru lekciju cikls Pasaules izcilākie komponisti. L. 
van Bēthovens 

2012. gada 28. 
februāris 

Satori radošā telpa 

Referāts Parīzes gaiss I. Kubisms un Krievu baleta 
sezonas – /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ Rīga, RSU / LMA Absolventu 
asociācijas Jaunā inteliģences akadēmija 

2012. gada 08. 
marts  

RSU absolventu asociācijas 
Jaunās inteliģences akadēmijā 

Četru lekciju cikls Pasaules izcilākie komponisti. G. 
Mālers 

2012. gada 20. 
marts  

Satori radošā telpa 

 Andris Vecumnieks piedalījies ar referātiem kvalifikācijas celšanas un tālākizglītības kursos: 
Referāts Daudzveidīgas praktiskā pedagoģiskā darba 
metodes diriģēšanas studijās 

2011. gada 20.-
31. augusts 
Rīga, Liepāja, 
Daugavpils 

Tālākizglītības kurss Kolektīvās 
muzicēšanas specifika 
profesionālās ievirzes un 
profesionālo vidējo mūzikas 
izglītības programmu audzēkņu 
simfoniskajos orķestros  

Referāts Nākotnes šoks – kultūras teorijas eseja 
/Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, Andris 
Vecumnieks/ 

2011. gada 14. 
oktobris  

Daudzveidīgas mācību metodes 
profesionālā vidējā izglītības 
programmā Mūzikas teorija 
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Impresionisms Kultūras vēstures eseja /Ramona 
Umblija, Baiba Kurpniece, Andris Vecumnieks/ 

2011. gada 14. 
oktobris  

Daudzveidīgas mācību metodes 
profesionālā vidējā izglītības 
programmā Mūzikas teorija 

Pasaules izcilākie komponisti? Diskusija – 
praktikums /Ramona Umblija, Baiba Kurpniece, 
Andris Vecumnieks/ 

2011. gada 14. 
oktobris  

Daudzveidīgas mācību metodes 
profesionālā vidējā izglītības 
programmā Mūzikas teorija 

Andris Vecumnieks cēlis kvalifikāciju: 
Meistarklases diriģēšanā (Z. Nāģs) 2011.12.10. 
Meistarklases operas diriģēšanā (M. Fernani) 2011. 11.7.10. 
Universitat die Kunste –UdK (Berlīnes Mākslu universitāte) (Berlīne, Vācija) 2012. 05.12.-16. 
Berliner Philarmoniker koncerta apmeklējums (diriģents K. Abado) 2012.05.13. 
Staatskapelle Berlin koncerta apmeklējums (diriģents A. Nelsons) 2012.05.14. 
Andris Vecumnieks vadījis meistarklases: Koncerts un meistarklases Tbilisi Valsts konservatorijā 
(2012. gada 27. marts – 3. aprīlis). 
Profesores Selgas Mences radošā darbība 

Jaundarbi un pirmatskaņojumi: 
Dialogs ērģelēm. Pirmatskaņojums Rīga Domā 9. martā, ērģelniece Larisa Bulava, atskaņojums 
Holandē – augustā. 
Stīgu kvartets. Pirmatskaņojums 22. martā Komponistu savienības organizēto jaunās mūzikas dienu 
ietvaros Spīķeru koncertzālē, Simfonietta Rīga stīgu kvartets. 
Trīs dziesmas ar latīņu tekstu sieviešu korim. 
Koncertīno viendabīgam korim Campanelli 
Vasaras smaržas flautai un stīgu trio, pirmatskaņots 06.08.2011. Dita Krenberga un Rix kvartets. 

Nozīmīgākie atskaņojumi: 
Kvartets Vasaras smaržas 25.12.2011.  
Trīs skaņdarbi 2 klavierēm latviešu mākslinieku kamermūzikas koncertā Satikšanās mūzikā 
13.07.2012 Latviešu biedrības zelta zālē. 
Kad es biju maziņš jeb folklora manā pagalmā bērnu korim 
02.06.2012 Mežaparka lielajā estrādē Rīgas vispārizglītojošo skolu un interešu Izglītības iestāžu koru un 
mazo mūzikas kolektīvu mūzikas svētki „Mēs  – pilsētai ceRīgai!” 
Debesu kalvis pērkons bērnu korim 
Valmiera mūzikas skolas iegūst 2. vietu starptautiskajā konkursā Torrevjehā /Spānija/ š.g. maijā. 

Atskaņojumi ārzemēs: 
Andante un Allegro vijolei un čellam  
Kultūras centrā Saint-Pierre Mikelona Kanādā 27.03,2012. Antuāns Bareil un Sebastians Lépine. 
Monreālā Cabaret Le Lion d’Or 09/27/2011 
Neba maize pate nāca jauktam korim 
Brano tratto dal concerto finale dell' atelier "Invitation to Baltic Song Celebrations" di Europa Cantat 
2012 (Torino). 
/Starptautikajā koru festivālā Torino /Itālija/ Baltijas valstu programmā/ š.g. augustā. 
Dedziet skalu, pūtiet guni jauktam korim 
New Classic Singers  Illinoisā /ASV/ 01.12.2011. 
Kalējs kala debesīs jauktam korim  
Batavia madrigal singers Džakartā /Indonēzija/ 22.03 
Ar šo dziesmu koris uzvarēja XXXIV Georgi Dimitrova starptautiskajā koru konkursā Varnā 
/Bulgārija/š.g. aprīlī. 
Kalējs kala debesīs jauktam korim  
Landarbaso Abesbatza /European Grand Prix Association For Choral Singing 43rd Tolosa Choral 
Contest 2011, Basque Country, Spain/ 
Koris ar šo darbu piedalījies arī 49 Starptautiskajā koru konkursā Spittal an der Drau  /Austrijā/ un 
iegūst 2. vietu polifonijas mūzikas sadaļā.  
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Kur tu biji bāleliņi sieviešu korim  
The Milwaukee Choral Artists, Dr. Sharon Hansen-Director, 
22.10.2011. 
Ieskaņojumi CD 
2011 klavieru skaņdarbs Salvadora Dali impresijas izdots diskā Diāna Zandberga (piano) Dreams of 
Spain Sapņi par Spāniju 
Cikls Dziesmas kokļu ansamblim JVLMA kokļu ansambļa CD 
Profesionālā pilnveide  
CompositioNettwork. konferencē Viļņā 24.10.2011-26.2011. sagatavoju prezentāciju /lietojot arī 
PowerPoint/ par iepriekš saskaņoto tēmu Professional career developoment of composers in Latvia. 
Otra nozīmīga profesionālā pilnveide bija iespēja 24.05-29.05 papildināties Šveicē, Bāzeles mūzikas 
akadēmijā un pirmajā eksperimentālās mūzikas centrā Šveicē – Bāzeles Bahnhof für neue musik /Jaunās 
mūzikas stacija/ kur aptuveni 100 sarīkojumos gadā tiek prezentētas Šveices un apkārtējo Eiropas valstu 
komponistu mūzikas un multimediālās aktualitātes. 
     Docenta Rolanda Kronlaka radošā darbība 
Pirmatskaņojums 2011. gada decembrī – skaņdarbs Sinhroni vijolei un klavierēm, kurš tika pasūtīts 
A.Dombrovska konkursam vijoļu vecākajai grupai. Paralēli noritēja darbs pie diviem jauniem darbiem 
ar elektroniku, kuru pirmatskaņojumi būs dzirdami 2012./13. gadu sezonā. Sniedza meistarklasi 
Stokholmas Karaliskajā Mūzikas koledžā 2011. gada septembrī grupu un individuālajās nodarbībās, 
organizēja Zalcburgas Mozarteum universitātes kompozīcijas profesora Ahima Bornhofta meistarklases 
JVLMA. Apmeklēja elektroniskās mūzikas pētniecībai veltītu zinātnisko konferenci  EMS (Electronic 
Music Studies) Stokholmā.  
Kompozīcijas katedras ārējie sakari - kompozīcijas docētāji no Baltijas un Ziemeļvalstu mūzikas 
augstskolām izveidojuši tā saukto CompositioNettwork. Tas ir simpozijs, kurā satiekas reizi gadā un 
informē viens otru par studiju principiem, metodēm, studiju programmu organizāciju. Pēdējā konferencē 
Viļņā prof. S.Mence sagatavoja prezentāciju /lietojot arī PowerPoint/ par iepriekš saskaņoto tēmu 
„Professional career developoment of composers in Latvia”. Iepriekšējās CompositioNetwork 
konferences, galvenokārt, bija veltītas studiju procesa norisei – uzņemšanas prasībām, studiju plāniem 
un saturam, gala pārbaudījumiem. Šoreiz pieredzes apmaiņa izvērsās plašākā kontekstā – kā tālāk 
veidojas absolventa profesionālā karjera un kādi jauni risinājumi studiju procesā to varētu atbalstīt. 

Konferences norises laikā gūta informācija par aktualitātēm kompozīcijas docētāju darbā Dānijā, 
Norvēģijā, Zviedrijā, kā arī Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā. Šīs konferences vienmēr ir ļoti 
rosinošas, un iespēju robežās idejas esam spējuši realizēt, veicot izmaiņas studiju plānos un saturā. 
Savukārt, nodibinātie kontakti ļāvuši izvēlēties profesionāli piemērotākos vieslektorus, kā arī mūsu 
katedras docētājiem sniegt meistarklases citās augstskolās.  

 
Maģistrantu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Pateicoties docētāju un studējošo radošai sadarbībai, studiju laikā ir realizēti daudzi 

radoši, mākslinieciski projekti gan JVLMA sienās, gan ārpus tām – Latvijas reģionos un 
ārvalstīs, īpaši cenšoties nodrošināt mākslinieciski radošās prakses iespējas topošiem 
mūziķiem.  

2011./2012. akadēmiskajā gadā Taustiņinstrumentu nodaļas studējošie piedalījušies 
dažādās mākslinieciski augstvērtīgās profesionālās aktivitātēs, kuras uzskatāmas par studiju 
programmas satura apguvi veicinošām un papildinošām. Prakses koncerti un Klavieru katedras 
docētāju klašu koncerti sniedz iespēju projektos neiesaistītajiem studentiem bez maksas un 
citiem apgrūtinājumiem „dzīvā izpildījumā” iepazīties ar dažādu laikmetu klaviermūziku, 
atskaņotu uz augstas klases instrumentiem JVLMA Lielajā zālē. Paralēli studiju programmas 
ietvaros notiekošajām profesionālajām aktivitātēm Klavieru katedras maģistra līmeņa studenti 
piedalījušies JVLMA Kompozīcijas konkursā, sadarbībā ar Kompozīcijas katedras studentiem 
vairāku nedēļu laikā radot un iestudējot skaņdarbus klavierēm solo un atskaņojot tos koncertā. 

Maģistranti arī piedalījās starptautiskajos projektos,  tā piemēram  pianists Gļebs Beļajevs 
ieguva laureāta diplomu Starptautiskais forumā  "No Krievijas "Sudraba laikmeta" līdz 
"Jaunajai renesansei"" 
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Stīgu instrumentu nodaļas maģistrantu dalība radošajos projekos: 
Maģistranti spēlēja G. Mālera jauniešu orķestrī, ES jauniešu orķestrī, Orkester Norden, 

piedalījās Baltic Youth Philarmonic Erasmus intensīvajā projektā Tallinā, Nordplus intensīvajā 
projektā Viļņā piedalījās stīgu kvartets REDO, ABAM konferencē Krakovā – studentu orķestrī 
piedalījās L.Lāce, Dānijas-Baltijas stīgu kvartetā spēlēja A. Ozoliņa, Societa Umanitaria 
konkursā Milānā sekmīgi startēja M. Pētersone, Le Toquet music Masters festivālā Francijā 
piedalījās stīdzinieku grupa. Piedaloties konkursos studējošie apliecināja savu māksliniecisko 
briedumu un pieredzi spēlēt starptautiskās auditorijas apstākļos. Maģistranti piedalījās  
K. Davidova Starptautiskajā čellistu konkursā Kuldīgā, Brno konkursā un meistarklasēs. 

Maģistranti tiek pieaicināti arī kamerorķestra Sinfonia concertante koncertu projektos, 
iegūstot praksi un jaunu pieredzi orķestra darbā. 

2011/2012 mācību gadā pūšaminstrumentu spēles specializācijas  2. semestra maģistrante 
Guna Paula ieguva I vietu JVLMA rīkotajā konkursā Yamaha,  2011.g.oktobrī maģistrante 
Agnese Nikolovska iegūst 2.vietu starptautiskajā F.Kuhlau Competition kategorijā duets -flauta 
un klavieres, 2012.g. Agnese Nikolovska tiek atzīta par gada labāko maģistranti un uzstājas ar 
LMA simfonisko orķestri,  atskaņojot  F.E.Baha flautas koncertu.  

Aizvadītā gada džeza mūzikas katedras maģistranti un mācībspēki piedalījās ikgadējā 
IASJ (Starpt. džeza skolu asociācija) konferencē Grācā, Austrijā, kā arī ņēma dalību praktiski 
visos Latvijā notiekošajos džeza festivālos - “Rīgas Ritmi”, “Saulkrasti Jazz”, ”Brass & Jazz”, 
“Ventspils Groove”, “Spožā Nots” u.c. Notika docētāju Kaspara Kurdeko,  Thomas Fryland 
(Kopenhāgena, trompete), Stefan Heckel (Grāca),   Bertil Strandberg (Stokholma), Alvaro 
Ramos un Danilo Guanais (Brazīlija), kā arī Borisa Gammera (Izraēla) meistarklasēs.  
 Kameransambļa un klavierpavadījuma specializacijas maģistrantu radošie sasniegumi: 
Prof. J. Maļecka klases studentu un maģistrantu Klavieru kvartets Elīna Gaile (klavieres), 
Marta Jagmane (vijole), Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells) ieguva otro vietu prestižajā 
IV Starptautiskajā Sergeja Taņejeva kameransambļu konkursā Kalugā (30.10.-06.11.2011.). 
Laureātu kameransambļa profesors J. Maļeckis saņēma prēmiju Par pedagoģisko meistarību.  

Starptautiskajā mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivālā Igaunijas Mūzikas 
un teātra akadēmijā Tallinā /4.-6.05.2012./ mūsu akadēmiju pārstāvēja prof. J. Maļecka klases 
studentu un maģistrantu Klavieru kvartets Elīna Gaile (klavieres), Marta Jagmane (vijole), 
Zane Kalniņa (alts) un Dace Zālīte (čells). Maģistrantei Martai Jagmanei šis koncerts tika 
ieskaitīts kā diplomeksāmens ar izcilu novērtējumu. DE komisijas priekšsēdētājs bija prof.  
F.Faes (Itālija). 

Studijas profesionālajā maģistrantūrā profilā Klavierpavadījums ar izcilu sniegumu 
absolvēja Ē. Apeine (asoc. prof. D. Kļava klase), teicamu vērtējumu saņēma T. Semjonova 
(prof. A. Liepiņa klase). DE priekšsēdētājs bija komponists A. Maskats. 

Studijas profesionālajā maģistrantūrā profilā Kameransamblis ar teicamiem rezultātiem 
pabeidza flautiste Rūta Īzāka (prof. G. Sproģes klase), diploma koncerteksāmenā, saņemot 
teicamu vērtējumu (priekšsēdētājs asoc. prof. A. Vecumnieks).  

Studiju procesā sadarbībā ar dziedātājiem Kristīni Gailīti, Airu Rūrāni, Irmu Pavāri, 
Krišjāni Norveli, Armandu Siliņu, Jāni Kurševu, instrumentālistiem flautistēm Vitu Rozēnu, 
Agnesi Nikolovsku, vijolnieci Inesi Milzarāju, čellistu Ēriku Kiršfeldu, altistu Artūru Gaili, 
klarnetistu Gunti Kuzmu iestudētas jaunas, interesantas programmas, kas atskaņotas katedras 
akadēmiskajos koncertos, DE, maģistrantu DE un maģistrantu koncerteksāmenos.  

Izvērtējot docētāju un maģistrantu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt, 
ka jauno mūziķu izglītošana notiek kvalitatīvi, iegūtās teorētiskās zināšanas tiek prasmīgi 
izmantotas praktiskajā darbībā, studiju praktiskā realizācija notiek ciešā sadarbībā ar 
māksliniecikajiem profesionālajiem kolektīviem, ar mūzikas izglītības iestādēm, piedaloties 
konkursos, festivālos, meistarklasēs u.c. projektos tiek gūta mobilitātes pieredze starptautiskās 
konkurences apstākļos. Aktīvas un mākslinieciski augstvērtīgas radošās darbības rezultātā 
docētāji ir ieguvuši augstu prestižu gan maģistrantu vidū, gan sabiedrībā. Bieži JVLMA 
docētāji, kuri strādā profesionālajos kolektīvos, ir mūsu maģistrantiem darba kolēģi, vai arī kā 
darba devēji. Šāda sadarbība veicina nākošā speciālista zināšanu un prasmju  apguvi ciešā 
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saistībā ar darba tirgus prasībām, sekmē kompetences un profesionālās pieredzes 
pārmantojamību.  

Pētnieciskā darba prasmes maģistranti apgūst tiešā saistībā ar studiju un mākslinieciski 
radošo darbību. Trešā semestra laikā maģistranti izstrādāja un aizstāvēja maģistra darbus – 
referātu par konktētu specializācijas vai profila  tēmu loku. Maģistranti savu pētnieciskā darba 
pieredzi papildināja, piedaloties zinātniskajos lasījumos un konferencēs, kuras organizēja 
JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs sadarbībā ar katedrām, Zinātnisko un Doktorantūras 
padomi.   

 
2.8.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar JVLMA Satversmi un nolikumu par 
studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētāji, gan 
maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem 
lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru  sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju programmu 
un apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo katedras sēdēs, atsevišķus jautājumus 
apspriež un pieņem lēmumus Senāts. Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – 
semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, koncertos.  Studiju programmas noslēgumā – valsts 
pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes 
iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu 
maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa 
programmā paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa 
patstāvīgi veicamā darba. Vērtējot maģistrantu sniegumu specializācijas kursos, tiek ņemts 
vērā skaņdarbu iestudēšanas procesā ieguldītais darbs, snieguma kvalitāte un artistiskums, 
mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme. Tiek izmantotas arī dinamiskākās 
vērtējuma formas ārpus ieskaitēm un eksāmeniem, kuras tiek pielietotas prakses koncertos, 
dažādu patstāvīgo darbu realizācijas veidos un konkursos (pārrunas, atlases uz 
meistarklasēm un konkursiem, u.c.).  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju 
sistēmām, ņemot vērā katra maģistranta individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu 
ar studiju kursa biedru sniegumu. 

Maģistranti intensīvi un sistemātiski izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, 
atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā  darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 
projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa 
organizēšanas uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr 
laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus.  

Katru gadu maģistrantu sniegumu diplomeksāmenos vērtē ārvalstu augstskolu 
neatkarīgie eksperti, diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veic arī Latvijas vadošo 
profesionālo institūciju mākslinieki.  

Lai motivētu studējošos kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 
kursos katedru vadītāji ierosināja studējošo kompetenci ieskaitē vērtēt diferencēti.  
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A 
daļas, B daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu 
eksāmenu, minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
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Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts 
- “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 
Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 

sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 
Kompetences vērtējuma salīdzinājums 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 
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2.8.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 
 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 

 
Apz. 

 
Normatīvs 

 
Aprēķinātie lielumi 

1 2 3 

 

N2 
 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 

 
24,09% 

 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

 
Ls 151,26 

 
N3 

 
komandējumu un dienesta braucienu izmaksas 

 
Ls 8,76 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju 
vietu 

Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 
6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 
iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 
 
 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas bakalaura līmeņa studiju vietas izmaksa gadā ir Ls 5562,51 x 1,5 maģistra progr. 
koefic. = Ls 8343,77 (maģistranta studiju vietas izmaksa), bet valsts finansējuma piešķīrums uz 
vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i vidēji mazāks par Ls 2065,-.   

 



498 
 

 
2.8.10. Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst Ministru 
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) apraksta 7.līmeņa  prasībām. Studiju 
programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu seši gadi. 2011.gada oktobrī 
Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 
Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī profesionālā maģistra studiju programmu Mūzika. 
Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas Mūzika 
apraksts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu 
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu maģistra 
studiju programmu prasībām.  

Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu (izvilkums): 
IV. Maģistra programmas 
obligātais saturs 
17. Maģistra programmas apjoms ir 

vismaz 40 kredītpunkti.  
 
 
 
 
 
18. Maģistra programmas obligāto 
saturu veido: 
18.1. studiju kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi nozares 
teorijā un praksē un kuru apjoms ir 
vismaz 7 kredītpunkti; 
 
 
 
 
 
 
18.2. pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 
 
 
 
18.3. pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 
2 kredītpunkti 
 
 
 

Profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika 
satura un apjoma parametri: 
 
 
 
Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju 
ilgumu 2 gadi pilna laika studijās: 
A daļa (obligātā) – 20 KP 
B daļa (ierobežotās izvēles) – 16 KP 
C daļa (brīvās izvēles) – 9 KP 
Prakse – 14 KP 
Valsts pārbaudījumi – 21 KP 
 
 
 
Mūzikas filozofija – 2 KP 
Laikmetīgās mūzikas analīze – 2 KP 
Kultūras socioloģija – 2 KP 
Inovācijas mūzikas vēsturē, teorijā, skaņdarbu 
interpretācijā, metodikā – 5 KP 
Mūsdienu māksla – 2 KP 
Mūsdienu literatūra – 2 KP 
Mūsdienu mūzikas notācija – 1 KP 
Kopā: 16 KP  
 
 
Zinātniskā darba pamati – 1 KP 
Kultūras projektu vadība – 3 KP 
B daļas praktiskie kursi:  
Instrumenta/ Klavierpavadījuma/ 
kameransambļa/stīgu kvarteta spēle/ diriģēšana/ 
kompozīcija/ - vid. 10 KP 
Kopā: vid. 14 KP 
 
A daļa 
Augstskolu didaktika – 2 KP 
Sociālā psiholoģija – 1 KP 
Mūzikas psiholoģija – 2 KP 
Kopā: 5  KP 
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18.4. prakse, kuras apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti 
 
 
 
 
18.5. valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir maģistra darba vai 
diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un 
kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu. 
 
21. Studiju kursu izvēli maģistra 
programmā, studiju kursu saturu un 
apjomu, kā arī prakses saturu 
atbilstoši iegūstamajam grādam 
nosaka attiecīgās profesijas 
standarts. 
 
22. Pēc maģistra programmas 
apguves piešķir profesionālo 
maģistra grādu nozarē, starpnozarē 
vai profesijā. 

 
Prakse  
Koncertprakse/nodarbību vadīšanas  – 10 KP  
Asistenta prakse – 3 KP 
Meistarklase – 1 KP 
Kopā: 14 KP 
 
 
Valsts pārbaudījumi –21 KP 
Maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 
Diploma koncerteksāmena programmas sagatavošana un 
atskaņojums – 18 KP 
 
 
 
 
 
Profesijas standarti Instrumentu mūziķis, Vokālists, 
Komponists 
 
 
 
 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 
profesionālais maģistra grāds mūzikā. 

 
 

2.8.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 
adrese: www.polifonia‐tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas 
uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas un Lietuvas Mūzikas 
un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas mūziķu 
izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski akreditētas un 
diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas apjoms tiek 
noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 
gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 
iepriekšējai - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā maģistra studiju 
programma Mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūziķu sagatavotības 
līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 
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2.8.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā - 96 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 78, par 
fiziskas personas līdzekļiem studēja 18 maģistranti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 38 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 30 maģistranti, par fiziskas personas līdzekļiem – 8 maģistranti; 
- absolventu skaits kopā – 50 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem – 41 maģistrants, par 
fiziskas personas līdzekļiem – 9 maģistranti; 

 
2.8.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo 
viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu 
atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 
apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju 
vadībā saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, vairums docētāju informē 
studējošos arī par kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
- docētāji kopumā labi sagatavojušies nodarbībām,  
      Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  
Galvenie trūkumi, kurus studējošie atzīmē ir: 
- lekciju studiju kursu docētāji ne vienmēr izraisīja interesi par studiju kursu, bieži vien 
netiek motivēta studiju kursa satura apguves nepieciešamība;  
- ne visi docētāji nodarbībās aptvēra visu kursa programmā plānoto saturu, uzdevumi 
patstāvīgajam darbam tika uzdoti nesistemātiski; 
- nodarbību laiks ne vienmēr  tika izmantots lietderīgi.  

Izvērtējot studējošo norādītos trūkumus, jāsecina, ka šādas docētāju pieejas rezultātā, 
atsevišķu studiju kursu apmeklētība bija zema,  studējošie bieži vien izvēlējās studiju kursa 
saturu apgūt patstāvīgajā darbā, bet ne vienmēr šādai darba formai bija pozitīvi rezultāti. 

Turpmākā darba pilnveidei katedru vadītājiem savas kompetences ietvaros ieteicams 
plānot docētāju izglītojošās darbības nepastarpinātu vērtēšanu, t.i. par docētāju darba 
rezultātiem spriest ne tikai no pārbaudījumos iegūtās informācijas, bet  arī izvērtējot docētāju 
darbu lekcijās,  nodarbībās un semināros. 

Studējošo aptaujas rezultātā konstatētās mūsu darbības stiprās un vājās puses tika 
izvērtētas katedru sēdēs, tika pieņemti konstruktīvi lēmumi, kurus praktiskajā darbībā plāno 
ieviest nākamajā studiju gadā.  

 
2.8.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto 
studiju kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences 
ieguves kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret 
studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 50 absolventiem, aptaujā piedalījās 28%, t.i. 14 absolventi. 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto māksliniecisko 
un docēšanas prasmju līmeni ir apmierināti. Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un 
prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, 
apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst specialitātes prasībām. 
     

  



501 
 

 
Pozitīvi tiek vērtēta asistenta un meistarklašu organizācijas prakse. Mģistranti atzīmē 

šo studiju kursu apguves noderīgums. 
Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 

profesionālo darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).  
Absolventi īpaši uzteic radīto iespēju studiju laikā papildināties meistarkursos un 

apmaiņas programmas studijās. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās 
plašas iespējas iesaistīties radošajos projektos.  

Absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka JVLMA studiju programmu saturs nodrošina 
speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu 
uzdevumi) augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni 
pasākumus, lai no absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot 
saņemto informāciju, varam secināt, ka mūsu instrumentālisti - absolventi visi strādā savā 
profesijā – ir profesionālo orķestru mūziķi, strādā JVLMA, mūzikas skolās un vidusskolās 
par koncertmeistariem, instrumenta spēles pedagogiem, vada kolektīvās muzicēšanas 
nodarbības.. Arī darba devēju atsauksmes kopumā ir pozitīvas.  
 Kā apliecinājumu par maģistrantu pozitīvām atsauksmēm, pievienojam maģistrantu 
personiskos viedokļus (viedokļu publicitāte ir saskaņota ar maģistrantēm) 

Maģistrantes Ērikas Apeines atsauksme par JVLMA Kameransambļa un 
klavierpavadījuma katedru: 

„Tikko absolvējusi JVLMA maģistrantūru, Klavierpavadījuma profilu, esmu patiesi 
gandarīta, ka izvēlējos Klavierpavadījuma specialitāti Kameransambļa un klavierpavadījuma 
katedrā. Šo divu gadu laikā man tika dota iespēja apgūt daudzus priekšmetus ļoti profesionālu, 
erudītu, zinošu, entuziasma pilnu un ļoti saprotošu profesoru vadībā. Tieši pedagogi, mums – 
jaunajiem mūziķiem, kas vēl tikai veidojamies, ir tas virzītājspēks, kurš ar padomiem, savu 
individuālo darbu, ar cilvēcīgu atbalstu vada mūs mūzikas pasaulē, iedrošina, aicina 
neapstāties, bet turpināt un izvēlēties tieši sev vispiemērotāko mūzikas jomu. Tāpēc, man ir liels 
prieks, ka visi Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras profesori, asociētie profesori, 
docenti un lektori ir augsta līmeņa profesionāļi, kas gan personīgi man, gan, domāju, daudziem 
studentiem ir kā piemērs sevis pilnveidošanai un attīstīšanai. Man šie cilvēki ir asoc.prof. D. 
Kļava (kura ir nepārspējama pedagoģe un ļoti augsta līmeņa mūziķis), prof. J. Maļeckis (kurš 
atklāj pavisam citu skatījumu uz visu iepriekš dzirdēto un redzēto), kā arī prof. V. Zilberts, prof. 
A. Liepiņš un vēl daudzi citi. 

Vēl viens faktors, kas ļoti sekmē jauno mūziķu izaugsmi ir meistarklases, konkursi, kā arī 
ļoti plašās koncertēšanas iespējas gan katedras koncertos, koncertos RLB, gan piedaloties 
dažādos Mūzikas akadēmiju prezentējošos pasākumos. Personīgi man vienmēr tika sniegta 
palīdzība gan ar akadēmiju saistītos projektos, gan pasākumos ārpus akadēmijas. Un tas ir ļoti 
pozitīvi!  Šo divu gadu garumā man bija iespēja muzicēt kopā ar kolēģi altistu Artūru Gaili, kas 
maģistrantūrā studēja Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmijā Viļņā. Tādā veidā man bija iespēja 
pabūt citā vidē, analizēt un salīdzināt gan studijas, gan mācībspēkus. Varu teikt, ka esmu ļoti 
apmierināta, ka mācības apgūstu mūzikas akadēmijā Latvijā. Gan studiju organizācijas, gan 
attieksmes, gan profesionālā līmeņa ziņā mēs esam spēcīgāka augstskola. Tas, protams, ir mans 
subjektīvais viedoklis un nav tendēts uz to, lai kritizētu citu augstskolu.  
Es uzskatu, ka šī katedra ir pelnījusi uzslavu ne tikai vienmēr pozitīvo, izglītot gribošo pedagogu 
dēļ, bet arī katedras vadītājas prof. G. Sproģes ieguldītā darba dēļ. Tā ir liela atbildība visu 
nokontrolēt, noorganizēt, paziņot un vajadzības gadījumā meklēt risinājumus dažādu situāciju 
risināšanai. Manuprāt, visa studiju kursa garumā, katedras vadītājas stingrā roka mums ir 
palīdzējusi veiksmīgi nokārtot visus eksāmenus un savlaicīgi nodot visus nepieciešamos darbus. 
Es tiešām uzskatu, ka Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra var lepoties ar saviem 
sasniegumiem, ar mācībspēkiem un studentiem, ko viņi ir izskolojuši”. 
14.06.2012.          Ērika Apeine  
 



502 
 

 

Maģistrantes Rūtas Īzākas profils Kameransamblis /Pūšaminstrumentu spēle /Flautas 
spēle / atsauksme: 

„Vēlos dalīties savā pieredzē, studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
(JVLMA) maģistrantūrā, kameransambļa specialitātē. Šīs ir manas otrās maģistrantūras 
studijas, tādēļ jo aizrautīgāk centos tvert jaunās idejas un zināšanas, ko man sniedza 
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēki. Iepriekš JVLMA absolvēju Ilzes 
Urbānes flautas klasi, izkopjot flautas spēles mākslinieciskos un tehniskos paņēmienus, vairāk 
koncentrējoties uz solo spēli. 2007./2008.mācību gadā Erasmus Socrates apmaiņas programmas 
ietvaros zināšanas flautas spēlē papildināju Sibeliusa Akadēmijā Helsinkos, Somijā, pie 
pasniedzēja Matti Helina un kameransamblī – pie pasniedzēja  Mikaela Helasvuo.Studēt 
kameransambļa specialitātē nolēmu, jo vēlējos padziļināti studēt muzicēšanu ansamblī, izkopt 
maksimāli niansētu saspēli, mācīties sadarboties un ieklausīties ansambļa biedros. Šī pieredze 
nenoliedzami ir mani bagātinājusi, un devusi pārliecību turpināt aizsākto kamermūzikas jomā, 
par ko jāpateicas manai specialitātes pasniedzējai prof. Guntai Sproģei, kuras neizsīkstošais 
entuziasms, profesionalitāte, pieredze un bagātīgās zināšanas bija mans iedvesmas avots ceļā uz 
spilgtāku un izsmalcinātāku kameransambļa priekšnesumu.  

Studiju procesā priecājos par iespēju katrā no studiju semestriem spēlēt citā 
kameransambļa sastāvā. Tas sniedza iespēju spēlēt daudzveidīgāku repertuāru – sākot no 
sonātēm flautai un klavierēm līdz klavieru trio (flautai, čellam un klavierēm un flautai, vijolei un 
klavierēm) un pikolo flautas un klavieru sonatīnei.Izmantoju iespēju kameransambli apgūt arī kā 
izvēles priekšmetu, turklāt katru pusgadu mainot pasniedzējus. Pateicoties tam, guvu iespēju 
ansambļa muzicēšanas praksi apgūt pie četriem zinošiem un pieredzējušiem Kameransambļa 
katedras pasniedzējiem – doc. Hertas Hansenas, prof. Jāņa Maļecka, prof. Alda Liepiņa un, 
protams, prof. Guntas Sproģes. Nenoliedzami, vērtīgu pieredzi ansambļa muzicēšanā guvu arī 
piedaloties augstskolas rīkotajās meistarklasēs, kā arī vairākkārt piedaloties Internacionālajā 
forumā flautai un klavierēm Luksemburgā.  

Šie divi gadi ir bijuši radoši piepildīti, esmu guvusi jaunas zināšanas ne tikai 
kameransambļa spēlē, bet arī tā vadīšanas prasmē – pedagoģiskajā darbībā. Izmantoju šīs 
iemaņas apmācot audzēkņus muzicēšanā ansambļos savā darba vietā – Bolderājas Mūzikas un 
mākslas skolā (BMMS). Šogad BMMS bija pirmais vidusskolas izlaidums, kur ar ļoti labām 
sekmēm eksāmenus specialitātē un kolektīvajā muzicēšanā nokārtoja mana audzēkne.  
 Manuprāt, muzicēšanai kameransamblī vajadzētu būt ik viena instrumentālista – solista 
nākamajam izaugsmes solim. Tas ir ceļš uz prasmēm sadarboties un saspēlēties gan ansamblī, 
gan orķestrī. Šī spēja ieklausīties un sadzirdēt blakus esošos cilvēkus, noderēs ne tikai mūzikas 
jomā, bet jebkurā kolektīvā. Noslēgumā vēlos teikt, ka maģistrantūras studijas pilnībā attaisnoja 
manas cerības. 

27.06.2012.           Rūta Īzāka 

 
2.8.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot maģistrantus dažādās aptaujās, kā arī 
koleģiālajās institūcijās.  
        Respektējot maģistrantu ierosinājumus, tika aktualizēts obligātās un ierobežotās izvēles 
daļas studiju kursu klāsts, tika piesaistīti jauni – starptautiskajā koncertpraksē sevi spilgti 
apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots instrumentārijs, pilnveidota informācijas 
avotu pieejamība. 

 
 

Rektors                                                                                            profesors A.Sīmanis 
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2.9. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

maģistra studiju programmas 
„Horeogrāfija“ 

kods 47212   
 

raksturojums 
 
 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Horeogrāfijas katedras vadītāja asoc. prof. Z.Errsa 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  
 

2.9.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem 
un uzdevumiem.   
 
Mērķi 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa horeogrāfu - baletmeistaru 
izglītošanu, kuri papildus profesionālā bakalaura horeogrāfijas nozarē iegūtai kompetencei apgūst 
padziļinātas vai paplašinātas baletmākslas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 
piemērojamas maģistra profesionālās studijas.  
 
Uzdevumi 
- attīstīt mākslinieciski radošās, pedagoģiskās un zinātniski pētnieciskās prasmes; 
- lietot profesionālajām maģistra studijām atbilstošas mācību metodes un darba organizācijas 
formas;  
- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā un sagatavot tālākām studijām 
doktorantūrā. 
 
2.9.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
 
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
      Maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 
interpretācija, Laikmetīgās dejas analīze, Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu 
vadība, Sociālā psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika un ierobežotās 
izvēles daļas studiju kursus Horeogrāfijas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  
Specializācijas un profila deju stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes dejas mākslā  spēj  
parādīt padziļinātas vai arī paplašinātas (zināšanu apjoms ir atkarīgs no maģistranta individuālā studiju 

plāna un satura) zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst dejas mākslas nozares un konkrētās 
profesionālās jomas (dejas kompozīcija, mūsdienu deja, modernā deja, baletrepertuārs) jaunākajiem 
atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties 
dažādu jomu saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
       Maģistrants, apgūstot obligātās daļas studiju kursus Zinātniskā darba pamati, Stils un 
interpretācija, , Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, Sociālā 
psiholoģija, Svešvaloda, Mūzikas filozofija, Augstskolu didaktika, ierobežotās izvēles daļas studiju 
kursus Dejas nozares dažādu žanru, laikmetu un stilu  literatūra,  Specializācijas un profila dejas 
mākslas stils un interpretācija, Inovācijas un novitātes horeogrāfijā un prakses daļas studiju kursus 
Koncertprakse, Asistenta prakse, Meistarklase spēj: 
- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku 
darbību, augsti kvalificēta horeogrāfa profesionālas funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas 
pētniecisku darbību; 
- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem dejas nozares un dejas 
profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 
- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 
- uzņemties atbildību par personāla (deju kopas, opertrupas, audzēkņiem) grupu darba rezultātiem un 
to analīzi; 
- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga 
privātprakse); 

- īstenot inovācijas savas specializācijas horeogrāfijas nozarē, veikt profesionālo horeogrāfu darbu; 
- nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un 
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas pieejas. 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
     Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt 
sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt 
papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (deja, horeogrāfija psiholoģija, augstskolu didaktika) 
zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā dejas 
mākslā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un 
sabiedrību.   
 
2.9.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

A daļa (obligātā) – 24 KP 
Mūzikas filozofija 3 P/G 50 30   30E/3  

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    

Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30  30i/3   

Kultūras projektu 
vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Zinātniskā darba pamati 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    

Augstskolu didaktika 3 P/G 50 30    30 E/3 

Svešvaloda 6 G 100 45 15i/1,5 15i/1,5 15E/3  
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Studiju kursi 

 
 

ECTS  
KP 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 
Kontakt-

stundu skaits 

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

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 
Dejas kompozīcija 12 G 230 90 30E/6 30E/3 30E/3  

Baletpedagoģijas vēsture 
un teorija 

3 G 50 30  30E/3   

Dejas mākslas stili un 
interpretācija 

4,5 G 75 45 30i/1,5 15E/3   

Dejas treniņa sistēmas 1,5 G 10 30 30i/1,5    

Deju mūzikas literatūra 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Inovācijas dejas teorijā un 
metodikā 

3 G 50 30  30E/3   

Inovācijas dejas literatūrā  3 G 50 30   30E/3  

Laikmetīgā deja 3 G 50 30   30E/3  

Lietišķā franču valoda 
 

3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   
Modernā deja 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Modernā deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Tautu deja 3 G 50 30 15i/1,5 15i/1,5   

Tautu deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Baletuzvedumu teorija un 
prakse 

9 G 195 45 15i/3 15i/3 15i/3  

Baletuzvedumu teorija un 
prakse 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Sarīkojumu deja 4,5 G 75 45 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5  

Projektu menedžments 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Profesionālā ētika 1,5 G 25 15  15i/1,5   

Mūsdienu māksla 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu māksla 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Mūsdienu literatūra 4,5 G 90 30 15i/1,5 15i/3   

Mūsdienu literatūra 3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Prakse –  18 KP 
Uzvedumu veidošanas 
prakse 

 13,5 I 345 15 5E/4,5 5E/4,5 5E/4,5  

Asistenta prakse 3 I 70 10  5i/1,5 5i/1,5  

Meistarklase  1,5 I 40  Patstāvīgais darbs/ ieskaite (ieskaites pamatojums – 
meistarklases darba atskaites)        -/1,5 KP 

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 100 20    20DE /4,5  

Diplomdarba programmas 
sagatavošana un 
aizstāvēšana 

27 I 690 30     30 DE/27 
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2.9.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  
 

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

A daļa (obligātā) – 24 KP 
Mūzikas  
filozofija 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas kultūras 
koncepcijām, par mūsdienu mūzikas kultūru un skaņu 
vidi filozofiskā aspektā, par mūzikas komunikatīvo 
sistēmu funkcionēšanu, maģistrants apgūst prasmes 
apzināti pielietot mūzikas socioloģijas un mūzikas 
hermeneitikas pieejas zinātniskajā analīzē, pielietot 
sociālo aspektu skaņu ainavas tipoloģijā, diskutēt par 
mūzikas jēdzienu ikdienas apziņā un mūsdienu 
sociālo zinātņu skatījumā. 
 

Mūzikas 
psiholoģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 
ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, 
psiholoģijas likumsakarību izpausmes 
atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, komponista, 
muzikologa un mākslu pedagoga darbībā. 
 

Kultūras 
socioloģija 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un 
kultūras attiecībām industriālā un postindustriālā 
sabiedrībā,, dzīves vērtībām un idejām, par 
jaunākajām teorijām kultūras socioloģijā kultūru 
globalizācijas apstākļos.  
 

Kultūras 
projektu 
vadība 

3 P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju 
kā savstarpēji saistītu uzņēmējdarbības kopumu, 
iepazīstina ar uzņēmējdarbības veidiem, sniedz 
ieskatu uzņēmējdarbības tiesībās, ekonomikā un 
tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā īpašuma 
veidiem un aizsardzību, veido pamatprasmes projektu 
izstrādei. 
 

Zinātniskā 
darba pamati 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss sniedz pamatzināšanas pētnieciskā 
darba veikšanas metodoloģijā, noskaidro prasības un 
attīsta prasmes maģistra diplomreferāta izstrādei.  
 

Sociālā 
psiholoģija 

1,5  P/G 1 sem. i Studiju kurss sniedz zināšanas par sociālās 
psiholoģijas attīstības tendencēm 21.gs., sociālo 
kategoriju būtību, studiju kursa apguves rezultātā 
maģistrants izprot sociālās psiholoģijas 
likumsakarības, prot analizēt konkrētas saskarsmes 
situācijas, prot izmantot iegūtās zināšanas dažādās 
dzīves un profesionālās darbības jomās.  
 

Augstskolu 
didaktika 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 
pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas 
principiem, studiju kursa apraksta izveides prasībām, 
par studiju darba formām, veidiem, metodēm, 
kompetences vērtēšanas principiem un kritērijiem. 

Svešvaloda 6 G 3 sem. E Studiju kurss padziļina iepriekš apgūtās svešvalodas 
prasmes.  
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

B daļa (ierobežotā izvēle) –  37,5 KP 
Dejas 
kompozīcija 

12 G 3 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes analizēt un 
izstrādāt deju kompozīcijas, aplūko horeogrāfijas 
iestudējuma veidošanas aspektus un  to nozīmi idejas 
atklāsmē -  konflikts un tā risinājumi, vienotības 
nozīme skaņas un tēla veidošanā, kostīmu, aksesuāru, 
rekvizīta, gaismas, skatuves efektu un scenogrāfijas 
nozīme. 

Balet-
pedagoģijas 
vēsture un 
teorija 

3 G 1 sem. E Studiju kurss apskata rietumu baleta attīstību no 
pirmsākumiem līdz mūsdienām, krievu baleta skolas 
raksturīgākās iezīmes latviešu baletskolas attīstības 
vēsturi.  

Dejas mākslas 
stili un 
interpretācija 

 4,5 G 2 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādu laikmetu 
dejas mākslas stiliem (Senā Grieķija un Roma, 
Viduslaiki 11.-13.gs., Renesanse 14.-16.gs., Baroks 
17.gs. Klasicisms 18.gs., Romantisms 19.gs, 
Modernisms un neomodernisms 20.gs.),  attīsta 
prasmes atbilstoši dotajam uzdevumam sniegt  savu 
horeogrāfiskās kompozīcijas interpretāciju, analizēt 
un vērtēt dažādu laikmetu un stilu horeogrāfijas. 
 

Dejas treniņa 
sistēmas 

1,5 G 1 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes analizēt dejas treniņa 
sistēmas vēsturiskajā skatījumā un pielietot šīs 
sistēmas praktiskajā darbībā. 
 

Deju mūzikas 
literatūra 

 4,5 G 3 sem. i Studiju kurss attīsta prasmes orientēties dejas 
mūzikas žanros un stilos (senie deju žanri, nacionālo 
skolu tradīcijas, renesanses laika deju mūzikas 
kultūra, baroka un klasicisma laika periodu ietekme 
uz dejas mūzikas attīstību, mūsdienu mūzikas 
ietekme uz deju žanru attīstību), studiju kursa 
apguves rezultātā maģistrants spēj  patstāvīgi 
klasificēt un atlasīt piemērotāko mūzikas materiālu 
horeogrāfiskā uzveduma veidošanai. 
 

Inovācijas 
dejas teorijā 
un metodikā 

3 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko mūsdienu modernās dejas 
teoriju un deju uzvedumu veidošanas un to 
iestudēšanas jaunākās metodes, t.sk. Martas Gremas, 
Hose Limona nozīmi modernās dejas pasaulē, 
modernismu zviedru baletā, Feldenkraisa dejas 
mācīšanas metodes.  

Inovācijas 
dejas literatūrā  

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par izcilāko mūsdienu 
horeogrāfu daiļrades pētījumiem, jaunākām atziņām 
modernās dejas teorijā, par ētisko un estētisko 
mūsdienu horeogrāfijā.  

Laikmetīgā 
deja 

3 G 1 sem. E Studiju kurss sniedz ieskatu par dažādu valstu 
mūsdienu dejas tehnikas attīstību un filozofiju, 
kustību metožu un sistēmu izmantošanu laikmetīgās 
dejas attīstībā ASV, Eiropas, Āzijas valstīs un 
Latvijā, radošās darbības pamatprincipiem, attīsta 
prasmes demonstrēt mūsdienu dejas dažādas tehnikas 
un veidot horeogrāfijas. 

Lietišķā 
franču valoda 

3 G 2 sem. i Studiju kurss attīsta lietišķās franču valodas prasmes, 
kuras nepieciešamas horeogrāfa profesionālās 
terminoloģijas lietošanai, veidojot horeogrāfiskos 
uzvedumus.   
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
periods 

 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- 
diplomeksāmens 

 
 
 

Plānotie studiju kursu apguves rezultāti 

C daļa (brīvā izvēle) –  9 KP   
Modernā  deja 3 - 9 G 2 – 3 sem. i  

Izvēloties piedāvāto studiju kursu,  kursa apguves 
programmu izstrādā maģistranti kopā ar docētājiem 
individuāli, ņemot vērā profesionālās vēlmes iepriekš 
apgūto citu studiju kursu satura padziļināšanai vai 
paplašināšanai. 

Tautu deja 3 - 9 G 2 – 3 sem. i 
Baletuzvedumu 
teorija un prakse 

3 - 9 G 2 – 3 sem. i 

Sarīkojumu deja 3 - 9 G 2 – 3 sem. i 
Projektu 
menedžments 

1,5 I 1 sem. i 

Profesionālā 
ētika 

1,5 G 1 sem. i 

Mūsdienu 
māksla 

3 – 4,5 G 2 sem. i 

Mūsdienu 
literatūra 

3 – 4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  18 KP 
Uzvedumu 
veidošanas 
prakse 

 13,5 I 3 sem. E Studiju kurss attīsta prasmes veidot deju kompozīcijas, 
horeogrāfiskus uzvedumus, iestudēt tos un parādīt to 
publiski koncertizpildījumā.  

Asistenta prakse 3 I 2 sem. i Maģistrants iegūtās teorētiskās  zināšanas aprobē 
pedagoģiskajā praksē ar JVLMA horeogrāfijas nodaļas 
studentiem saskaņā ar asistenta prakses darba programmu. 
 

Meistarklase  1,5 I No 1 – 4 
sem. 

patstāv. 
darbs 

i Students patstāvīgā darba formā piedalās meistarklasēs ne 
mazāk kā 40 stundas studiju periodā un darba pārskatu 
atspoguļo meistarklašu uzskaites pārskatā, kuru studiju 
perioda beigās iesniedz katedras vadītājam un saņem 
novērtējumu.   

Valsts pārbaudījumi –31,5 KP
Diplomreferāta 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

 4,5 I 1 sem. DE Studiju kursa apguves procesā maģistrants stādā ar 
zinātnisko un uzziņu literatūru, beletmākslas materiāliem, 
diskogrāfiju, izmantojot teorētiskajos kursos gūtās 
zināšanas un praksē iegūtās atziņas, izstrādā diplomreferātu 
un publiski to aizstāv. 

Diplomdarba 
programmas 
sagatavošana un 
aizstāvēšana 

27 I 1 sem. DE Maģistrants veido deju koncertuzvedumu un to publiski 
aizstāv atklāta koncerta veidā.    

 
2.9.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra attiecīgajā 
pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī 
augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 
Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko 
atziņu lietošanu mākslinieciski radošajā darbībā.  

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” prasībām  un JVLMA Senāta  lēmumiem. 

Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā 120 ECTS  kredītpunktu 
apjomā. 

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu studiju kursu (arī par praksi), ja vērtējums 
pārbaudījumā ir pozitīvs. 

Studiju programmas apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. Ir 
palielināta studējošo patstāvīgā darba nozīme un atbildība studiju satura apguvē. 

Salīdzinot programmstundu apjomu un studiju programmas apguves darba formu 
procentuālās attiecības, jāsecina, ka aizvadītajā akadēmiskajā gadā kontaktstundu attiecības pret 
patstāvīgā darba apjomu viena kredītpunkta ietvaros bija 0,30%  pret 0,70%. 
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Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses darbā un meistarklasēs.  
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir maģistrantu aptaujas, iegūstot viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formas atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. Jāatzīst, ka studējošo atsaucība un ieinteresētība vērtēt docētāju 
darbu ikgadu pieaug.  
Studiju programmas saturs sakārtots 5 daļās. 
     Programmas daļas  
“A” daļa – 24 ECTS  KP (obligātie vispārējie teorētiskie studiju kursi) Mūzikas filozofija, 
Mūzikas psiholoģija, Kultūras socioloģija, Kultūras projektu vadība, Zinātniskā darba pamati, 
Sociālā psiholoģija, Augstskolu didaktika, Svešvaloda. 
 “B” daļa – 37,5 ECTS KP  (ierobežotās izvēles profesionālie studiju kursi, kuri nepieciešami 
zināšanu un prasmju padziļināšanai horeogrāfijas speciālistiem  un augstākās izglītības 
horeogrāfijas studiju programmu docētājiem: Dejas kompozīcija, Baletpedagoģijas vēsture un 
teorija, Dejas mākslas stili un interpretācija, Dejas treniņa sistēmas, Deju mūzikas literatūra, 
Inovācijas dejas teorijā un metodikā, Inovācijas dejas literatūrā, Laikmetīgā deja, Lietišķā franču 
valoda). 
C – brīvās izvēles daļa, 9 ECTS KP. Studiju kursu saturs dod iespēju padziļināt zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas horeogrāfa darbības dažādās jomās: Pantomīma, Literatūras un 
dzejas teorija, Modernā deja, Baletuzvedumu teorija un prakse u.c. 
Prakse – 18 ECTS KP. Prakses periods ir 4 semestri. 
Prakses darba rezultātā maģistrants nostiprina profesionāli māksliniecikā darba pieredzi. Prakse 
nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību.   
Prakses laikā ir plānota praktiskā studiju kursu apguve -  horeogrāfijas uzvedumu veidošana, 
asistenta prakse,  darbs meistarklasēs 
Valsts pārbaudījumi – 31,5 ECTS  KP 
Studiju programmas noslēgumā ir jākārto: 
- maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana  
- diplomdarba programmas sagatavošana un aizstāvēšana 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu 
mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1) studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 
par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 
Senātā, 
2) studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3) absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4) studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5) ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6) studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
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7) akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8) akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9) akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.9.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
Studiju programmā uzņem personas, kurām ir bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā un 
atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem ir nokārtojušas 
uzņemšanas eksāmenus  horeogrāfijā un kolokvijā 

 
2.9.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  
(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

           Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas galvenokārt piektdienās un sestdienās, tādejādi dodot 
maģistrantiem iespēju studijas savienot ar mākslinieciski profesionālās darbības projektiem. 
Kontaktstundas tiek plānotas plūsmu, grupu un individuālo nodarbību formās. Atbilstoši studiju 
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, 
kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā 
tika izvērtētas un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu 
un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma 
maģistrantu  zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par valsts pārbaudījumiem, 
kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un 
norise, noteikti valsts pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju 
pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Horeogrāfa izglītošanā liela nozīme ir mākslinieciskās prakses darba plānošanai un tās 
norisei. Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām. Prakse tika 
organizēta koncertu formā gan Mūzikas akadēmijā, gan ārpus tās.  
       Būtiska nozīme ir pievērsta asistenta darba praksei. Šīs prakses kvalitatīvai norisei 
maģistranti iegūst augstskolas docētājam nepieciešamās prasmes, praktiski tiek sagatavota 
jaunā docētāju maiņa. Maģistranti savu pieredzes bagāto docētāju vadībā strādā kā profesoru 
asistenti, piedalās meistarklasēs, analizē un izstrādā studiju kursu aprakstus, kā arī bakalaura 
līmenim atbilstošu studiju kursu māksliniecisko repertuāru. 
Studiju procesa inovācijas: 
     Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās 
infrastruktūras esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. 

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie 
būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss aprīkojums.   
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
1) izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
2) jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo 
aprīkojumu,  
3) izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
4) izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
5) modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un 
audiovizuālais aprīkojums,  
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6) iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
7) renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
8) centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem 
un studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie 
docētāji ir pieredzes bagāti un atzīti horeogrāfi.  

Docētāju radošais darbs:  
6. Starptautiskais bērnu baleta pasaku 
festivāls Ziemas pasaka, balets 
Riekstkodis- P. Čaikovska mūzika, Zitas 
Errs baleta studija 
 

 
Zita Errsa 

2012.g. 
decembris 

 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, pedagoģiskā 
pieredze.  

Horeogrāfijas konsultante izrādē Nous les 
Vagues (Mēs – viļņi) , režisors Patrice 
Douchet, Theatre de laTete Noire 
(Melngavju teātris, Orleāna (Francija) 
 
 

 
Nadežda 
Beļajeva 

2012.gads 
februāris-
marts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 

Dejotāja  J.Lūsēna un I.Zanderes mūziklā 
Sniega karaliene  
 
 

Nadežda 
Beļajeva, 

Anna 
Soboļeva 

2011.gads 
decembris, 
Rīga, 
Valmiera, 
Jelgava 

Praktiskā pieredze radošā 
projektā 

Horeogrāfs starptautiskā Latvijas- Šveices 
projektā „Mums ir ko teikt” ar bērniem no 
nelabvēlīgām ģimenēm. 
 

Andis 
Kozaks 

Rīga, aprīlis 
2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska darba 
metožu apgūšana, teorijas 
un prakses apvienojums, 
jaunas atziņas 

Dejas: „Viņi dejoja vienu 
vasaru”,A.Kozaka hor., Im.Kalniņa mūz. 
„Es guntiņas kūrējiņa, tu kumeļa 
ganītājs”, A.Kozaka hor., tautas 
mūz.grupas „Baļķi” apdarē. 
 piedalīšanās republikas Jaunrades deju 
konkursā Valmierā.  

Andis 
Kozaks 

Valmiera, 
28.janvāris 
2012. 

Praktiskā pieredze radošā 
projektā 

JPO Auseklītis un Rīgas 6. vidusskolas 
MPO un VPO, horeogrāfijas: 
Velna kalpi – PO defilē 
Jaunais muzikants – PO defilē 
Vienmēr bugi – PO defilē 
Fiesta – PO defilē 
 

Valda 
Vidzemniece 

 2012.g. 
marts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 
pedagoģiskā un 
organizatoriskā pieredze. 
Tālāka pieredzes nodošana 
studentiem, apvienojot 
personiskās teorētiskās un 
praktiskās atziņas. 
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 Rīgas 810 gadu svinību ietvaros 
JPO Auseklītis koncerta show programmas 
horeogrāfe 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. 
augusts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 
pedagoģiskā un 
organizatoriskā pieredze.  

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

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. 
augusts 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze, specifiska žanra 
apgūšana, teorijas un 
prakses apvienojums, 
jaunas atziņas, jaunu 
paņēmienu izmantošana 
kompozīcijas veidošanā, 
pedagoģiskā un 
organizatoriskā pieredze. 
Tālāka pieredzes nodošana 
studentiem, apvienojot 
personiskās teorētiskās un 
praktiskās atziņas. 

Horeogrāfes Ingas Raudingas asistente 
rokoperā   Kaupēn, mans  mīļais! 
 

Anna 
Soboļeva 

Rīga, 
Valmiera,   
septembris 
2011. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Horeogrāfijas baleta studijai „Grande”: 1. 
vieta Mūsdienu deju skatē Rīgā,  īpaša 
balvu par horeogrāfiju. Marts - 2012 (Rīga, 
Latvija) 

Anna 
Soboļeva 

Rīga, marts 
2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Solo dejas horeogrāfija baleta studijas 
“Arabeska” baleta studijas dejotajai: 
konkursā iegūta 1. vietu.  

Anna 
Soboļeva 

Pekina, Ķīna, 
aprīlis 2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Dalība Starptautiskajā horeogrāfu konkursā 
Rīgas Pavasaris  - 2012 (Rīga, Latvija)  

Anna 
Soboļeva 

Rīga, aprīlis 
2012. 

Praktiskā horeogrāfa darba 
pieredze 

Organizatoriskais darbs 
Horeogrāfijas katedras 35. gadu darba 
jubilejas koncerta organizēšana 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2012. g. aprīlis, 
maijs, JVLMA 

Studējošo radošās 
aktivitātes 
veicināšana 

Dejas kompozīcijas atklātā eksāmena-
koncerta organizācija 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2011.g. novembris, 
JVLMA 

Studējošo radošās 
aktivitātes 
veicināšana 

Viespasniedzējas Ariadnes Mikou 
(Grieķija) 
darba organizēšana 

 
Zita Errsa, 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g.  augusts-
novembris JVLMA 

Starptautiskas 
sadarbības 
veicināšana, jaunā 
studiju plāna 
realizācijas 
iespējamība 

Kontakti ar viespasniedzējiem, 
viespasniedzēju darba organizēšana, 
meistarklašu organizēšana: 
 Marija Jimena Paz (laikmetīgā deja) 
 

Zita Errsa, 
Valda 

Vidzemniece 

2010./2011.ak.g.  
 
2012.g. aprīlis 

Starptautiskas 
sadarbības 
veicināšana, jaunā 
studiju plāna 
realizācijas 
iespējamība 
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Horeogrāfijas katedras studiju procesam 
nepieciešamo grāmatu iepirkuma saraksta 
veidošana JVLMA bibliotēkai 2011. 
 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. septembris Studiju kvalitātes 
uzlabošana, jaunu 
informācijas avotu 
iegūšana, darba 
metožu 
pilnveidošana. 

Pētnieciskais darbs:  
Referāts: B. Vīgneres deju skolas darbība 
(1923-1944) Latvijas dejas mākslas 
attīstības kontekstā  
sagatavošana publikācijai 
 

Valda 
Vidzemniece 

2011.g. septembri-
novembris 
JVLMA 

Spēja sniegt 
studējošiem  
daudzpusīgu 
informāciju par 
horeogrāfijas mākslas 
attīstības specifiku 
Latvijā 20. gs. 1. pusē, 
patstāvīgā pētījuma 
materiālu izmantošana 
studiju kursā Dejas  
vēsture. 

Eiropas augstskolu dejas izglītības 
programmu studiju plānu izpēte un 
salīdzinājums 
 

Valda 
Vidzemniece 

2011./2012. ak.g. Horeogrāfijas studiju 
programmu 
salīdzināšana un 
izvērtēšana, 
starptautiskās 
pieredzes pārņemšana 
gatavojot JVLMA 
Horeogrāfijas katedras 
jauno studiju plānu, 
studējošo 
specializācijas izveidi. 

2010./ 2011. akadēmiskajā gadā 
izstrādātie maģistru diplomreferāti.  
Alisas Košeļevas maģistra diplomreferāts: 
Džeza deja Latvijā 21. gadsimtā. 
Paulas Jēgeres maģistra diplomreferāts: 
Akrobātika dejas mākslā 
Māra Sveiļa maģistra diplomreferāts: 
Latvijas baleta zvaigzne Zita Errs 

Valda 
Vidzemniece 

2011./2012. ak.g.  

Citi: 
VIII Starptautiskā bērnu un jauniešu 
horeogrāfijas konkurss, žūrijas komisijas 
locekle 

Zita Errsa 2012.g. aprīlis  

RHV centrlizētā profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena komisijas priekšsēdētāja vietniece 

Zita Errsa 2012.g.aprīlis  

Radošā konkursa Tatjaņin deņ 
žūrijaskomisijas locekle 

Janīna 
Martinsone 

2011.g. decembris-
2012.g.janvāris 

 

Bērnu radošās darbības konkurss Šauļos 
(Lietuva), Deju programmas žūrijas 
komisijas locekle 

Janīna 
Martinsone 

2012.g. aprīlis  

 Darbs Horeogrāfa profesijas standarta 
izstrādes grupā 
 

Valda 
Vidzemniece 

2011./2012.ak.g.  Būtisks jautājums 
studiju programmas 
studiju plāna satura 
un kvalitātes 
jautājumu 
aktualizēšanā. 
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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 

Rīga, 2011. g. 
oktobris 

Pedagoģisko metožu 
pilnveidošana un 
izmantošana praksē, 
jaunu atziņu 
iegūšana darbam ar 
studējošajiem 

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

Andis 
Kozaks 

Rīga, 2011. g. 
oktobris 

Pedagoģisko metožu 
pilnveidošana un 
izmantošana praksē, 
jaunu atziņu 
iegūšana darbam ar 
studējošajiem 

 Deju treniņstundas metodikas vadīšana 
deju skolotāju tālākizglītības kursos Rīgā, 
VJICā.  
 

Andis 
Kozaks 

Rīga, 27.oktobris 
2011.  

Pedagoģisko metožu 
pilnveidošana un 
izmantošana praksē, 
jaunu atziņu 
iegūšana darbam ar 
studējošajiem 

Darbs žūrijas komisijā Cēsu apriņķa 
pirmsskolas iestāžu bērnu deju kolektīvu 
skatē Priekuļu novada k/n. 

Andis 
Kozaks 

Priekuļi, 17. Aprīlis 
2012. 

 

Darbs žūrijas komisijā Cēsu apriņķa 
skolēnu deju kolektīvu skatē 
Jaunpiebalgas novada k/n. 

Andis 
Kozaks 

Jaunpiebalga, 
27.aprīlis 2012. 

 

 Atklātās nodarbības latviešu dejā J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā pie I un II 
kursa.  

Andis 
Kozaks 

Rīga, 12.aprīlis  

Piedalīšanās Dziesmu un deju svētku 
repertuāra pārbaudes skatē: 
Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centra diplomi:  
P/A „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
TDA „Raitais solis” jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīviem pirmās pakāpes 
diplomi; 
 Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu TDK 
„Kande” augstākās pakāpes diploms. 

Andis 
Kozaks 

Cēsis, 1. aprīlis 
2012. 

 

 Hanzas pilsētu savienības svētku ietvaros 
koncertbrauciens uz Ahimu (Vācija) ar 
Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu TDK 
„Kande”. 

Andis 
Kozaks 

Vācija, jūlijs 2012.  

Laikmetīgās dejas meistarklašu vadīšana 
Project Dance London 

Anna 
Soboļeva 

Londona, jūlijs 
2011. 

 

Tālākizglītība, meistarklases, kursi, semināri: 
Marija Jimena Paz meistarklases 
laikmetīgajā dejā 

Zita Errsa, 
Valda 
Vidzemniece, 
Nadežda Beļajeva, 
Anna Soboļeva 

2012.g. aprīlis Starptautiskas pieredzes 
pārņemšana. Iepazīšanās ar 
atšķirīgām laikmetīgās dejas 
apmācības metodēm un 
treniņu sistēmām. 
Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana. 
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Dalība meistarklasēs 
Starptautiskajā laikmetīgās 
dejas festivālā „LAIKS 
DEJOT” 
 

Anna Soboļeva Rīga, jūnijs 
2011. 

Starptautiskas pieredzes 
pārņemšana. Iepazīšanās 
ar atšķirīgām laikmetīgās 
dejas apmācības metodēm 
un treniņu sistēmām. 
Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana. 

Kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursi , profesionālā radošā 
apvienība  Eventus  

Anna Soboļeva Rīga, oktobris 
2011. 

 

Kultūrizglītības un– 
nemateriālā mantojuma centra 
deju kolektīvu vadītāju 
tālākizglītības kurss „Latviešu 
dejas metodika”, lekcijas un 
praktiskās nodarbības- 
Latviešu dejas pamati, dejas 
iestudēšanas metodika, 
praktiskās nodarbības 
koprepertuāra iestudēšanā, 36 
stundas, sertifikāts Nr.717. 

Andis Kozaks Rīga, 15.09.-
16.09 un 
24.10.-
29.10.2011 

 

Apguvusi profesionālās 
meistarības pilnveides 
programmu profesionālās 
ievirzes, pirmsskolas, 
vispārizglītojošo, interešu 
izglītības iestāžu horeogrāfijas 
un dejas priekšmetu 
pedagogiem 

Nadežda 
Beļajeva 

 2011.gads 
oktobris, Rīga 

 Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana. 

  Viespasniedzējas Ariadnes 
Mikou lekciju apmeklējums: 
inovācijas dejas pedagoģijā, 
somatiskās treniņumetodes, 
dejas kompozīcija, stili un 
interpretācijas. 
 
 
 

. Valda 
Vidzemniece 

. 
2011.g.septem
bris-
novembris 
 
 
 
 
 

Modernās dejas 
pasniegšanas metodikas 
salīdzinājums, pieredzes 
pārņemšana dejas 
kompozīcijas mācīšanas  
metodikā, atšķirību 
izpēte, 
Pedagoģiskās pieredzes 
bagātināšana 

Žerāra Zaiderhofa 
meistarklases Feldenkraisa 
metodē 
 
 
 

Valda 
Vidzemniece, 
Nadežda 
Beļajeva 

JVLMA, 
2011.g. 
novembris 
 

Pieredzes apgūšana un 
pārņemšana, somatisko 
un psihosomatisko 
treniņa metožu 
izmantošanā dejas 
izglītībā 

 
Maģistrantu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Horeogrāfijas studiju programmā studējošie pamatā visi ir iesaistījušies praktiskajā darbā, ir 

deju kolektīvu vadītāji, LNO baleta trupas solisti, kuri savu radošo potenciālu attīsta 
koncertdarbībā un baleta izrādēs gan Latvijā, gan ārzemēs.   

Studiju ietvaros visiem maģistrantiem ir jāpiedalās koncertpraksē ar patstāvīgi veidotajām 
horeogrāfijām. 



516 
 

 
 

2.9.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 
iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā 
ir iesaitīti gan docētāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 
izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi 
sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts. 
Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, 
koncertos. Studiju programmas noslēgumā – valsts pārbaudījumos. Vērtēšanas veidi ir noteikti 
studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar 
kompetences vērtēšanas sistēmu maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā.  
Vērtēšanas pamatprincipi 
Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
  Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 
sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 

Kompetences vērtējuma salīdzinājums 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 
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2.9.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 
kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga 
mēnesī 

A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba 
alga gadā 

Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu 
akadēmisko personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz 
vienu studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu 
darbinieku 

15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju 
vietu gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 627,92 

    

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 

 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas bakalaura līmeņa studiju vietas izmaksa gadā ir Ls 5562,51 x 1,5 maģistra progr. 
koefic. = Ls 8343,77 (maģistranta studiju vietas izmaksa), bet valsts finansējuma piešķīrums uz 
vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i vidēji mazāks par Ls 2065,-.   
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2.9.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura 
un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, 
programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru 
kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 7.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu  - seši gadi. 
2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja 
studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Horeogrāfija. 
Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
Horeogrāfija saturs izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu formulētajām maģistra studiju 
programmu prasībām.  
Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu 
(izvilkums): 
IV. Maģistra programmas 
obligātais saturs 
17. Maģistra programmas 

apjoms ir vismaz 40 
kredītpunkti.  

18. Maģistra programmas 
obligāto saturu veido: 
18.1. studiju kursi, kas 
nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares 
teorijā un praksē un kuru 
apjoms ir vismaz 7 
kredītpunkti; 
 
 
18.2. pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, 
projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 5 
kredītpunkti; 
 
 
 
 
 
 
 

18.3. pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 2 
kredītpunkti 
 
 

Profesionālā maģistra studiju programmas Horeogrāfija satura 
un apjoma parametri: 
 
 
 
 
Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju ilgumu 2 gadi 
pilna laika studijās. 
 
B daļa  
Inovācijas dejas teorijā un metodikā – 2 KP 
Inovācijas dejas literatūrā – 2 KP 
Laikmetīgā deja – 2 KP 
Baletpedagoģijas vēsture un teorija – 2 KP 
Dejas mākslas stili un interpretācija – 3 KP 
Dejas treniņa sistēmas – 1 KP 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 
 Mūsdienu māksla 
Mūsdienu literatūra 
Kopā: 18 KP 
 
A daļa 
Zinātniskā darba pamati – 1 KP 
Mūzikas  filozofija – 2 KP 
Kultūras socioloģija – 2 KP 
Kultūras projektu vadība – 2 KP 
B daļa 
Dejas kompozīcija - 8 KP 
Deju mūzikas literatūra – 3 KP 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – 6 KP 
Modernā  deja  
Tautu deja 
Baletuzvedumu teorija un prakse 
Sarīkojumu deja 
Projektu menedžments 
Profesionālā ētika 
Kopā: 24 KP 
 
A daļa 
Augstskolu didaktika – 2 KP 
Sociālā psiholoģija – 1 KP 
Mūzikas psiholoģija – 2 KP 
Kopā: 5  KP 
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18.4. prakse, kuras apjoms ir 
vismaz 6 kredītpunkti 
 
 
 
 
 

18.5. valsts pārbaudījums, 
kura sastāvdaļa ir maģistra 
darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu. 
 
21. Studiju kursu izvēli 
maģistra programmā, studiju 
kursu saturu un apjomu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam grādam nosaka 
attiecīgās profesijas standarts. 
 
22. Pēc maģistra programmas 
apguves piešķir profesionālo 
maģistra grādu nozarē, 
starpnozarē vai profesijā. 

 
 
Prakse  
Uzvedumu veidošanas prakse – 9 KP  
Asistenta prakse – 2 KP 
Meistarklase – 1 KP 
Kopā: 12 KP 
 
Valsts pārbaudījumi –21 KP 
Maģistra diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 
Diplomdarba – deju koncertuzveduma programmas sagatavošana un 
aizstāvēšana – 18 KP 
 
 
 
 
 
 
 
5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standarts Horeogrāfs  
 
 
 
 
 
Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālais 
maģistra grāds horeogrāfijā. 

 
2.9.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA.  
Studiju programmas saturs, īstenošanas periods, uzņemšanas prasības, kompetences 

vērtējuma apraksts  ir salīdzināts  ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas 
adrese: www.polifonia‐tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas 
konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas un horeogrāfijas/baleta izglītības 
saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 
gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Nīderlandes un Lietuvas 
Mūzikas un Teātra akadēmijās īstenojamās studiju programmas, kurās ir senas tradīcijas 
baletdejotāju izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu studiju programmas ir starptautiski 
akreditētas un diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto programmu augstu 
kvalitāti. 

Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas apjoms tiek 
noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS). Studiju perioda ilgums ir 2 līdz 3 
gadi, studiju programmas apjoms arī  ir ECTS 120/160 KP.  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 
iepriekšējai - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā profesionālā maģistra studiju 
programma Horeogrāfija  savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  horeogrāfu 
sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 
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2.9.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 4 maģistranti 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto maģistrantu skaits -  1maģistrants  
- absolventu skaits kopā – 3 
 

2.9.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās profesionālās kvalifikācijas nepieciešamajām 
kompetencēm; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem, 
      Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos festivālos, meistarklasēs, 
konkursos, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

 
 

2.9.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 

kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 3 absolventiem, aptaujā piedalījās 1 absolvents. 
Absolvents uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasniedzis, ar sasniegto prasmju līmeni ir 

apmierināts. Absolvents atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā 
darbībā veiktu speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte 
kopumā atbilst specialitātes prasībām. 

   Pozitīvi tiek vērtēta arī asistenta prakse kā pedagoģiskās izglītības noderīgums dzīvē. 
Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolvents  atzīst radītās plašas iespējas iesaistīties radošajos 

projektos.  
Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 

augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 
absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 
varam secināt, ka mūsu absolventi strādā LNO baleta trupā,  strādā horeogrāfi deju trupās, kā 
profesionālo (arī profesionālās ievirzes) izglītības iestāžu pedagogi. 

 
2.9.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot maģistrantus  dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās.  
        Respektējot maģistrantu ierosinājumus, tika aktualizēts studiju plāns, radīta iespēja izkopt 
savas prasmes specializāciju līmenī. Tika papildināts C daļas - brīvās izvēles studiju kursu 
klāsts, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. Pilnveidots 
profesionālo studiju kursu saturs un plānojums. 

 
 

    Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis   
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2.10. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
akadēmiskā  maģistra augstākās izglītības studiju programma 

 Mūzika         
   kods  45212 

 
raksturojums 

 
 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Muzikoloģijas katedras  etnomuzikoloģijas  klases vadītāja prof. A.Beitāne 
Muzikoloģijas katedras  mūzikas teorijas klases vadītāja prof. I.Grauzdiņa 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  
 

2.10.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un akadēmiskās izglītības valsts standartā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
Mērķi 
Nodrošināt mūzikas zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants iegūtu humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā, apgūtu 
akadēmiskai un zinātniskai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes,  būtu konkurētspējīgs darba 
tirgū un  motivēts profesionālai attīstībai un tālākizglītībai. 
Uzdevumi 
- padziļināt bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un izpratni, nodrošinot iespējas oriģinalitātei ideju 
attīstībā un izmantošanā pētniecībā, kā arī praktiskajā muzikologa darbībā; 
- attīstīt problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē muzikoloģijas kontekstā; 
- attīstīt spējas integrēt zināšanas, formulēt slēdzienus ierobežotas un/vai sarežģītas informācijas 
apstākļos, uzņemoties profesionālo un ētisko atbildību; 
- sniegt zināšanas un attīstīt prasmes zinātniski pamatoti izklāstīt secinājumus un demonstrēt pētījumu 
rezultātus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās;  
- attīstīt patstāvīgā pētnieciskā un mākslinieciskā darba spējas, sagatavot maģistrantus studijām 
doktorantūrā. 
 
2.10.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  

Maģistrants, apgūstot mūzikas nozares obligātos studiju kursus, kuri ietver teorētisko atziņu 
izpēti Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, Kultūras 
socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā,  Mūzikas augstskolu 
didaktikā un Kultūras projektu vadībā un ierobežotās izvēles mūzikas apakšnozaru kursus, kuri 
ietver izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti, izstrādājis un aizstāvējis pētniecisku darbu izvēlētajā 
mūzikas apakšnozarē, spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas 
zinātnes nozares un konkrētās profesionālās jomas (Muzikoloģija - Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, 
Mūzikas socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, Mūzikas psiholoģija, Mūzikas 
antropoloģija; Etnomuzikoloģija, Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija, Diriģēšana) 
jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 
 



524 
 

 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Maģistrants, apgūstot obligātās un ierobežotās izvēles daļas studiju kursus  (skat. Zināšanas 
sadaļā) un zinātnisko pētījumu aprobācijas prakses  studiju kursus Zinātniskā darba prakse, 
Specializācijas prakse, Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības prakse, Koncertprakse, 
Kompozīcija un instrumentācija spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas 
prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti 
kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrants spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par 
sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar 
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču 
pilnveidi, uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai 
kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību (kultūras 
institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse), 
īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē, veikt profesionālo mūziķa darbu, nodarboties 
ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos 
apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidojot, lietojot jaunas pieejas. 
 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 
analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, filosofija, 
socioloģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 
profesionālās darbības metožu attīstībā (atskaņotājmākslā, diriģēšanas mākslā, kompozīcijas 
mākslā, vokālajā mākslā), parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.   
 
2.10.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 
studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
 
Saīsinājumu apzīmējumi: I – individuālās nodarbības, G – grupu nodarbības; P – plūsmu nodarbības; kompetences vērtējuma veidi: i – ieskaite;  
E – eksāmens; DE – diplomeksāmens 

 
 

Studiju kursi 

 
ECTS 
kredīt-
punktu 
skaits 

 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
 pārbaudījuma veids/KP 

 
 

1.sem. 
 

2.sem. 
 

3.sem. 
 

4.sem. 

A daļa Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi  –  30 KP 
Mūzikas 
antropoloģija 

3 P/G 50 30   30E/3  

Stils un 
interpretācijas 
māksla 

3 P/G 50 30 30E/3    

Mūzikas psiholoģija 3 P/G 50 30 30i/3    
Kultūras socioloģija 3 P/G 50 30  30i/3   
Sociālā psiholoģija 1,5 P/G 25 15 15i/1,5    
Kultūras projektu 
vadība 

3 P/G 50 30 30i/3    

Mūzikas augstskolu 
didaktika 

4,5 P/G 90 30    30E/4,5 

Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

9 P/G 210 30 30i/9    
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Studiju kursi 

 
ECTS 
kredīt-
punktu 
skaits 

 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
 pārbaudījuma veids/KP 

 
 

1.sem. 
 

2.sem. 
 

3.sem. 
 

4.sem. 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 KP  
Specializācijas  

B1 – Mūzikas vēsture 

B2 – Mūzikas teorija 

B3 - Mūzikas socioloģija 

B4- Mūzikas filosofija 

B5 - Mūzikas pedagoģija 

B6 - Mūzikas psiholoģija 

B7 - Mūzikas antropoloģija 

Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 
1,5 

15iv/1,5 15i/1,5 15iv/1,5 

Specializācijas 
profilkursi : 
specializācijas 
profilkursus un to 
saturu nosaka 
maģistra darba 
tēma, tie tiek 
veidoti pēc 
individuāla plāna. 

21 G 410 150 45/4,5 45/10,5 30/3 30/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Augstskolas 
asistenta prakse 

9 I 230 10   5i/4,5 5i/4,5 

Specializācijas 
prakse 

9 I 225 15  5i/4,5 5i/3 5i/1,5 

Zinātniskā 
darba prakse 

4,5 I 110 10   5i/3 5i/1,5 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 680 120 30iv/ 
4,5 

 30iv/ 
4,5 

30iv/ 
7,5 

30DE/ 
13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/1,5 15iv/ 
1,5 

15i/1,5 15iv/1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 
kredīt-
punktu 
skaits 

 

N
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ar
bī
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Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
 pārbaudījuma veids/KP 

 
 

1.sem. 
 

2.sem. 
 

3.sem. 
 

4.sem. 

Specializācijas 
profilkursi : 
specializācijas 
profilkursus un to 
saturu nosaka 
maģistra darba 
tēma, tie tiek 
veidoti pēc 
individuāla plāna. 

21 G 410 150 45/4,5 45/10,5 30/3 30/3 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Etnomuzikoloģiskie 
lauka pētījumi 

7,5 I 185 15  10i/4,5 5i/3  

Zinātniskā darba 
prakse 

6 I 145 15   10i/3 5i/3 

Projektu vadība 3 I 65 15   10i/1,5 5i/1,5 

Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 150 10   5i/3 5i/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 680 120 30iv/ 
4,5 

 30iv/ 
4,5 

30iv/ 
7,5 

30DE/ 
13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 
kurss: 
Instrumentālās 
mūzikas stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 
kurss: 
Interpretācijas 
māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

3 G 50 30   15i/1,5 15i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/1,5 15iv/1,5 

   



527 
 

 

 
 

Studiju kursi 

 
ECTS 
kredīt-
punktu 
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Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
 pārbaudījuma veids/KP 

 
 

1.sem. 
 

2.sem. 
 

3.sem. 
 

4.sem. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 
prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 
4,5 

 30iv/ 
4,5 

30iv/ 
7,5 

30DE/ 
13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares /Vokālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Vokālās mūzikas stili   3 G 50 30  30i/3   

Interpretācijas māksla 3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 
prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 
prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 
4,5 

 30iv/ 
4,5 

30iv/ 
7,5 

30DE/ 
13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  
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Studiju kursi 

 
ECTS 
kredīt-
punktu 
skaits 

 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
 pārbaudījuma veids/KP 

 
 

1.sem. 
 

2.sem. 
 

3.sem. 
 

4.sem. 

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski pētnieciskā 
darba metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Mūzikas stili   3 G 50 30  30i/3   

Mūsdienu 
kompozīcijas tehnikas 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

3 G 50 30  15i/1,5 15i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/1,5 15iv/1,5 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 
prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 
prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Kompozīcija un 
instrumentācija  

12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 
4,5 

 30iv/ 
4,5 

30iv/ 
7,5 

30DE/ 
13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 
kurss: 
Mūzikas stili   

3 G 50 30  30i/3   

Specializācijas 
kurss: 
Interpretācijas 
māksla 

3 G 50 30    30E/3 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 115 45  30i/3 15i/3  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 100 60 15i/1,5 30i/3 15i/1,5  

Mūsdienu mūzikas 
notācija 

3 G 40 40  20i/1,5 20i/1,5  

Svešvalodas 6 G 100 60 15i/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15i/1,5 15iv/1,5 
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Studiju kursi 

 
ECTS 
kredīt-
punktu 
skaits 

 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 
Kontaktstundu 

skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
 pārbaudījuma veids/KP 

 
 

1.sem. 
 

2.sem. 
 

3.sem. 
 

4.sem. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 
prakse 

4,5 I 105 15   10i/3 5i/1,5 

Augstskolas asistenta 
prakse 

6 I 145 15  5i/1,5 5i/1,5 5i/3 

Koncertprakse 12 I 248 72 18E/3 18E/3 18E/3 18 E/3 

Maģistra darbs – 30 KP 
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 680 120  30iv/ 
4,5 

 30iv/ 
4,5 

30iv/ 
7,5 

30DE/ 
13,5 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 KP  
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

3 G 65 15  15i/3   

Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

4,5 G 105 15   15i/4,5  

 
2.10.4. Studiju kursu apraksti  
Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

Studiju kursi  
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

A daļa Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi  –  30 ECTS KP 
Mūzikas 
antropoloģija 

3 P/G 1 sem. E Kursa mērķis ir iepazīstināt maģistrantus ar mūzikas antropoloģijas 
vēsturi (nozīmīgākajiem autoriem, teorijām, pieejām, paradigmām).  
Kursa uzdevumos ietilps teorētiska un praktiska iepazīšanās ar 
dažādām  mūzikas formām, atšķirīgām mūzikas sociālās dabas 
interpretācijas pieejām. Kursa virsuzdevums ir mācīties izmantot 
mūziku (tās ražošanu, izptatīšanu un izplatīšanos, pārdošanu un 
patērēšanu, baudīšanu un nepazišanu) plašāka sociālā konteksta 
analīzei. 
Noklausoties lekciju kursu un izpildot tā prasības, maģistrants 
1) orientējas mūzikas antropoloģijas vēsturē, autoros, pieejās, 
teorijās un izpētes metodēs;  
2) spēj analizēt mūzikas sociālās funkcionēšanas mehānismus un 
nozīmi;  
3) orientējas mūzikas kultūru un tehnoloģiju transformāciju 
vēsturē. 
 

Stils un 
interpretācijas 
māksla 

3 P/G 1 sem. E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 
mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 
māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 
attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas. 
 

Mūzikas 
psiholoģija 

3 P/G 1 sem.  i Studiju kurss aplūko mūzikas un mākslas psihologu 
ievērojamākos pētījumus, jaunākās atziņas, psiholoģijas 
likumsakarību izpausmes atskaņotājmākslinieka, horeogrāfa, 
komponista, muzikologa un mākslu pedagoga darbībā. 
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Studiju kursi ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Kultūras 
socioloģija 

3 P/G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par sabiedrības un kultūras 
attiecībām industriālā un postindustriālā sabiedrībā,, dzīves 
vērtībām un idejām, par jaunākajām teorijām kultūras socioloģijā 
kultūru globalizācijas apstākļos.  

Sociālā 
psiholoģija 

1,5 P/G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par sociālās psiholoģijas attīstības 
tendencēm 21.gs., sociālo kategoriju būtību, studiju kursa 
apguves rezultātā maģistrants izprot sociālās psiholoģijas 
likumsakarības, prot analizēt konkrētas saskarsmes situācijas, 
prot izmantot iegūtās zināšanas dažādās dzīves un profesionālās 
darbības jomās.  

Kultūras projektu 
vadība 

3 P/G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz izpratni par kultūras industriju kā savstarpēji 
saistītu uzņēmējdarbības kopumu, iepazīstina ar uzņēmējdarbības 
veidiem, sniedz ieskatu uzņēmējdarbības tiesībās, ekonomikā un 
tirgzinībā, iepazīstina ar intelektuālā īpašuma veidiem un 
aizsardzību, veido pamatprasmes projektu izstrādei. 

Mūzikas 
augstskolu 
didaktika 

4,5 P/G 1 sem.  E Studiju kurss sniedz zināšanas par augstskolu darba 
pamatdokumentiem, par studiju darba organizācijas principiem, 
studiju kursa apraksta izveides prasībām, par studiju darba 
formām, veidiem, metodēm, kompetences vērtēšanas principiem 
un kritērijiem. 

Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

9 P/G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 
diplomdarba izstrādei. 

B daļa apakšnozares  /Muzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi   –  30 ECTS KP  
Specializācijas izvēli nosaka maģistra darba tēma. 

B1 – Mūzikas vēsture. 
 Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu mūzikas vēstures pētījumu lauku un 
pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B2 – Mūzikas teorija.  
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu mūzikas teorijas pētījumu lauku un pētniecības 
metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B3 - Mūzikas socioloģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sistēmu, 
mūzikas lomu dažādos sociālajos procesos, kā arī socioloģijas pētniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praksē.   
B4- Mūzikas filosofija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un vērtību,  
filosofiju kā zinātnes nozari, kas veido pasaules izpratni, balstoties uz izziņas, vērtību, ētisko un estētisko pieeju, kā arī mūzikas filozofijas 
pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B5 - Mūzikas pedagoģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas nozīmi izglītībā, likumsakarībām mūzikas 
mācīšanas un audzināšanas procesos, mūzikas pedagoģijas pētniecības metodoloģiju un konkrētu pētījumu lauku, kas nodrošina oriģinalitāti ideju 
attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga darbībā. 
B6 - Mūzikas psiholoģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās 
izpausmēs, pētījumu nostādnēm, jaunākajām atziņām un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā 
muzikologa darbībā.  
B7 - Mūzikas antropoloģija. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas procesiem kultūrā un sabiedrībā, mūzikas un skaņas 
simboliskajām funkcijām, mūzikas un varas lomu ideoloģijā un politikā, mūzikas antropoloģiju kā sociālās antropoloģijas un 
muzikoloģijas atzaru, balstītu uz 20. gs. strukturālisma un funkcionālisma filozofiju un metodoloģiju, kas sekmē inovatīvas pieejas ideju 
attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 
diplomdarba izstrādei. 

Svešvaloda 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 
svešvalodas prasmes.  
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Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Specializācijas 
profilkursi : 
specializācijas 
profilkursus un to 
saturu nosaka 
maģistra darba 
tēma, tie tiek 
veidoti pēc 
individuāla plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 
tēma. 

Studiju kursi ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Augstskolas 
asistenta prakse 

9 I 2 sem.  i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 
akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 
pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 
tirgū.  

Specializācijas 
prakse 

9 I 3 sem. i 

Zinātniskā darba 
prakse 

4,5 I 3 sem. i 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 
spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozarē Muzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 
apakšnozarē. 
 

B daļa apakšnozares /Etnomuzikoloģija/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 KP  
Zinātniski 
pētnieciskā 
darba 
metodoloģija   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 
maģistra diplomdarba izstrādei. 

Svešvaloda 6 G 4 sem. iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās svešvalodas prasmes.  

Specializācijas 
profilkursi : 
specializācijas 
profilkursus un 
to saturu nosaka 
maģistra darba 
tēma, tie tiek 
veidoti pēc 
individuāla 
plāna. 

21 G 4 sem. i Specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra 
darba tēma. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 ECTS KP 
Etno-
muzikoloģiskie 
lauka pētījumi 

7,5 I 2 sem.  i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 
akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 
pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 
tirgū.  

Zinātniskā darba 
prakse 

6 I 2 sem. i 

Projektu vadība 3 I 2 sem. i 
Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 2 sem. i 
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Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 
maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē 
Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 
zināšanu/ 
prasmju 
padziļināšanai 
vai 
paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 
zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 
izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
 

 
B daļa apakšnozares /Instrumentālā mūzika/ ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes maģistra 
diplomdarba izstrādei. 

Specializācijas 
kurss: 
Instrumentālās 
mūzikas stili   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par instrumentālā žanra skaņdarbu 
stilu novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 
problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 
dažādu stilu skaņdarbu redakcijām un interpretācijām  

Specializācijas 
kurss: 
Interpretācijas 
māksla 

3 G 1 sem.  E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 
mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 
māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu un 
jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss attīsta 
prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas skolas. 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 2 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. mūzikā, 
apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, skaņdarbu uzbūves 
loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā maģistrants spēj analizēt 
mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, formas, prot raksturot 
laikmetīgās mūzikas valodu, attīstības un formveides principus, 
formas tipus, laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 3 sem.  i 

Mūsdienu 
mūzikas notācija 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem.  iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā iegūtās 
svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā darba 
prakse 

4,5 I 2 sem.  i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes 
teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās 
studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj demonstrēt pētījumu 
rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 
akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt 
pētniecisko un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba 
tirgū.  

Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā maģistrants 
spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozarē Instrumentālā mūzika ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 
zināšanu/ prasmju 
padziļināšanai vai 
paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas 
apakšnozarē. 
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Studiju kursi ECTS 
 

KP 
skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares / Vokālā mūzika / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
pētnieciskā 
darba 
metodoloģija   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 
maģistra diplomdarba izstrādei. 

Vokālās 
mūzikas stili   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par vokālā žanra skaņdarbu 
stilu novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 
problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 
vokālo stilu skaņdarbu interpretācijas.  

Interpretācijas 
māksla 

3 G 1 sem.  E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 
mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 
māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 
un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 
attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas 
skolas. 

Mūzikas 
analīzes 
koncepti 

6 G 2 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. 
mūzikā, apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, 
skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā 
maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, 
formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 
attīstības un formveides principus, formas tipus, 
laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu 
un žanru 
teorijas 

6 G 3 sem.  i 

Mūsdienu 
mūzikas 
notācija 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem.  iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 
darba prakse 

4,5 I 2 sem.  i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas 
zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 
piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā 
maģistrants spēj demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski 
pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt akadēmiskā 
darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko 
un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū. 

Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 
maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē Vokālā 
mūzika ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 
zināšanu/ 
prasmju 
padziļināšanai 
vai 
paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 
zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 
izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
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Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares / Kompozīcija / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
pētnieciskā 
darba 
metodoloģija   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 
maģistra diplomdarba izstrādei. 

Mūzikas stili   3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par mūzikas stilu novitātēm un 
ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko problēmu loku. 
Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādu stilu 
kompozīcijas, skaņdarbu interpretācijas atšķirības, mūzikas 
valodas īpatnības. 

Mūsdienu 
kompozīcijas 
tehnikas 

3 G 1 sem.  E Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar dažādu  reģionu, 
stilu, žanru un laikmetu kompozīcijas tehnikām, to 
piemērošanu praktiskajā komonista radošajā darbībā. 
 

Mūzikas 
analīzes 
koncepti 

6 G 2 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. 
mūzikā, apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, 
skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā 
maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, 
formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 
attīstības un formveides principus, formas tipus, 
laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu 
un žanru 
teorijas 

6 G 3 sem.  i 

Mūsdienu 
mūzikas 
notācija 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem.  iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 
darba prakse 

4,5 I 2 sem.  i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas 
zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 
piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā 
maģistrants spēj demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski 
pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt akadēmiskā 
darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko 
un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū. 

Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Kompozīcija un 
instrumentācija  

12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 
maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē 
Kompozīcija ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 
zināšanu/ 
prasmju 
padziļināšanai 
vai 
paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 
zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 
izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
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Studiju kursi ECTS 

 
KP 

skaits 

N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
Saīsin.: E-eksāmens; 

i – ieskaite; iv – 
diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

B daļa apakšnozares / Diriģēšana / ierobežotās izvēles studiju kursi  –  30 ECTS KP  
Zinātniski 
pētnieciskā darba 
metodoloģija   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas pētnieciskā darba veikšanas 
metodoloģijā, noskaidro prasības un attīsta prasmes 
maģistra diplomdarba izstrādei. 

Specializācijas 
kurss: 
Mūzikas stili   

3 G 1 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par kora žanra skaņdarbu stilu 
novitātēm un ar to saistīto teorētisko un māksliniecisko 
problēmu loku. Studiju kurss attīsta prasmes analizēt un vērtēt 
vokālo stilu skaņdarbu interpretācijas.  

Specializācijas 
kurss: 
Interpretācijas 
māksla 

3 G 1 sem.  E Studiju kurss sniedz zināšanas par interpretācijas novitātēm 
mūsdienu atskaņotājmākslā un ar to saistīto teorētisko un 
māksliniecisko problēmu loku, par izciliem dažādu laikmetu 
un jaunākās paaudzes atskaņotājmāksliniekiem. Studiju kurss 
attīsta prasmes analizēt un vērtēt dažādas interpretācijas 
skolas. 

Mūzikas analīzes 
koncepti 

6 G 2 sem.  i Studiju kurss sniedz zināšanas par procesiem 20.gs. 
mūzikā, apskata tos no mūzikas teorijas viedokļa, 
skaņdarbu uzbūves loģikas. Studiju kursa apguves rezultātā 
maģistrants spēj analizēt mūsdienu mūzikas stilus, žanrus, 
formas, prot raksturot laikmetīgās mūzikas valodu, 
attīstības un formveides principus, formas tipus, 
laikmetīgās mūzikas komponistu stila izpausmes un 
pielietot skaņdarbu interpretācijā.  

Mūzikas stilu un 
žanru teorijas 

6 G 3 sem.  i 

Mūsdienu 
mūzikas notācija 

3 G 2 sem.  i Studiju kurss iepazīstina ar 20. un 21.gs. dažādu mūzikas stilu 
notācijas paņēmieniem, to klasifikāciju, attīsta prasmes jaunās 
notācijas pielietošanai skaņdarba iestudēšanas procesā. 

Svešvalodas 6 G 4 sem.  iv Studiju kurss padziļina bakalaura studiju programmā 
iegūtās svešvalodas prasmes. 

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 22,5 
Zinātniskā 
darba prakse 

4,5 I 2 sem.  i Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas 
zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 
piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā 
maģistrants spēj demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski 
pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt akadēmiskā 
darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko 
un mākslinieciski radošo darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū. 

Augstskolas 
asistenta prakse 

6 I 3 sem. i 

Koncertprakse 12 I 4 sem. E 

Maģistra darbs – 30 ECTS KP  
Maģistra darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

30 I 4 sem. DE Pētnieciskā darba izstrādes un aizstāvēšanas rezultātā 
maģistrants spēj izdarīt patstāvīgus zinātniskus 
secinājumus. Maģistra darba apjoms apakšnozarē 
Diriģēšana  ir vismaz  40  lpp. 

C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –  7,5 ECTS KP 
Studiju kursi 
zināšanu/ 
prasmju 
padziļināšanai 
vai 
paplašināšanai 

7,5 G 2 sem. i Brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta 
zināšanu un prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu 
izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 
 

 
 
  



536 
 

 
2.10.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra attiecīgajā 
pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī 
augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 3.janvāra noteikumu 
Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” prasībām, kuras attiecas uz 
maģistra līmeņa studiju organizāciju un, JVLMA Satversmē formulētajiem mērķiem un Senāta  
lēmumiem par  studiju programmas īstenošanu. Programmas saturs un iegūstamais akadēmiskais 
maģistra grāds atbilst studiju programmas nosaukumam. Studiju programmas īstenošanas gaitā 
studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus studiju kursu apgūst individuālajās 
nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām 
tehnoloģijām (bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-
vidē. Atbilstoši studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības 
strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba 
formā.  

Paplašinātajās katedru sēdēs, kurās piedalās arī maģistranti,  tiek izvērtētas un 
konkretizētas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu 
īpatsvara attiecības, docēšanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliotēkas fondu iespējas.  

Tika konkretizētas gala pārbaudījumu prasības zināšanu un prasmju novērtēšanai, 
aktualizēti akadēmisko darbu izstrādes metodiskie norādījumi, uzlabojusies patstāvīgā darba 
kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte vērtējama kā laba un ļoti laba, atkarībā no docējamajiem 
studiju kursiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba metodes. Kontaktstundu apmeklējumu 
katedru akadēmiskais personāls vērtē kā apmierinošu, norādot, ka to bieži traucē apstāklis, ka 
maģistranti strādā. 
Zinātnisko pētījumu aprobācijas praksi īsteno:  
- Zinātniskā darba praksi – konferencēs, kuras organizē JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, 
kā arī sadarbībā ar Latvijas (īpaši Daugavpils Universitāti) un ārvalstu augstskolām Erasmus 
programmu ietvaros, kā arī koncertlekcijās, kuras organizē JVLMA koncertdaļa.  
- Augstskolas asistenta prakse notiek JVLMA atbilstoši docētāju sastādītajai darba programmai, 
maģistranti ir mācībspēku asistenti, asistenta praksi maģistranti  uzskaita asistenta prakses 
pārskatā.  
- JVLMA koncertdaļa koncertpraksi organizē gan Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, gan 
Ērģeļzālē, gan ārpus Mūzikas akadēmijas – īpaši Latvijas Mūzikas vidusskolās.  
- Etnomuzikoloģiskie lauka pētījumi parasti notiek Latvijas reģionos, vienojoties ar kultūras 
institūcijām un sadarbībā ar Kultūras ministrijas kultūras ekspertiem. 
 Studiju kursu apguves secības plānojumā ir ievērota satura pēctecība.  

Studiju programmas saturs ir veidots tā, lai maģistranti teorētiskās atziņas paralēli 
aprobētu praktiskajā darbībā. Šāda pieeja ļauj maģistrantam jau studiju laikā integrēties darba 
tirgus vai pētnieciskajā vidē. Studiju programmas apguve paredzēta 4 semestru periodā LV 80/ 
ECTS 120 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.  
Programmas daļas  
A daļa ECTS 30 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi ietver teorētisko atziņu izpēti 
Mūzikas antropoloģijā, Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, Kultūras 
socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijā,  Mūzikas 
augstskolu didaktikā un Kultūras projektu vadībā. 
B daļa ECTS 30 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti. 
Apakšnozares Muzikoloģija specializācijas, specializācijas profilkursus un to saturu nosaka 
maģistra darba tēma. Muzikoloģijas apakšnozare piedāvā šādas specializācijas: 
B1 – Mūzikas vēsture  
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu 
mūzikas vēstures pētījumu lauku un pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju 
attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
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B2 – Mūzikas teorija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par konkrētu 
mūzikas teorijas pētījumu lauku un pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti  ideju 
attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
B3 - Mūzikas socioloģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 
socioloģiju, sabiedrību kā vienotu sistēmu, mūzikas lomu dažādos sociālajos procesos, kā arī 
socioloģijas pētniecības metožu izmantošanu muzikoloģiskajā praksē.   
B4 - Mūzikas filosofija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 
būtību, atsevišķu fenomenu nozīmi un vērtību,  filosofiju kā zinātnes nozari, kas veido pasaules 
izpratni, balstoties uz izziņas, vērtību, ētisko un estētisko pieeju, kā arī mūzikas filozofijas 
pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā 
muzikologa darbībā. 
B5 - Mūzikas pedagoģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 
nozīmi izglītībā, likumsakarībām mūzikas mācīšanas un audzināšanas procesos, mūzikas pedagoģijas 
pētniecības metodoloģiju un konkrētu pētījumu lauku, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā 
pētnieciskajā un praktiskajā mūzikas pedagoga darbībā. 
B6 - Mūzikas psiholoģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 
psiholoģijas likumsakarībām mūziķa radošajās izpausmēs, pētījumu nostādnēm, jaunākajām atziņām 
un metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa 
darbībā.  
B7 - Mūzikas antropoloģija 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis zināšanas par mūzikas procesiem 
kultūrā un sabiedrībā, mūzikas un skaņas simboliskajām funkcijām, mūzikas un varas lomu 
ideoloģijā un politikā, mūzikas antropoloģiju kā sociālās antropoloģijas un muzikoloģijas atzaru, 
balstītu uz 20. gs. strukturālisma un funkcionālisma filozofiju un metodoloģiju, kas sekmē 
inovatīvas pieejas ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā muzikologa darbībā. 
Apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba 
tēma. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par kādu 
konkrētu pasaules reģionu un sociālo grupu mūzikas veidu (tradicionālā, populārā, kulta, mākslas u.c. 
mūzika) kultūras kontekstā un cilvēku muzikālo uzvedību, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas 
nodrošina oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un praktiskajā etnomuzikologa darbībā. 
Apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
instrumentālās mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu 
un žanru teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina 
oriģinalitāti ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 
Apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par vokālās 
mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu un žanru 
teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti 
ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 
Apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 
Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par mūzikas 
stiliem, mūsdienu kompozīcijas tehnikām, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu un žanru 
teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti 
ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 
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Apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu nosaka maģistra darba tēma. 

Specializācijas kursu apguves rezultātā maģistrants ir ieguvis padziļinātas zināšanas par 
mūzikas stiliem, interpretācijas mākslu, mūzikas analīzes konceptiem, mūzikas stilu un žanru 
teorijām, mūsdienu mūzikas notāciju, kā arī pētniecības metodoloģiju, kas nodrošina oriģinalitāti 
ideju attīstībā pētnieciskajā un mākslinieciski radošajā darbībā. 
Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – ECTS 22,5 KP atbilstoši izvēlētajai mūzikas 
apakšnozarei ietver šādus studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, Specializācijas prakse,  
Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības prakse, Koncertprakse, Kompozīcija un 
instrumentācija. Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse nodrošina mūzikas zinātnes teorētiskajos 
pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants spēj 
demonstrēt pētījumu rezultātus, zinātniski pamatoti un mākslinieciski augstvērtīgi veikt 
akadēmiskā darba pienākumus, organizēt un patstāvīgi veikt pētniecisko un mākslinieciski radošo 
darbu, ir konkurētspējīgs darba tirgū.  
Maģistra darbs – ECTS 30 KP pētnieciskā darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā mūzikas 
apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozarēs Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija ir vismaz 80 lpp., bet  apakšnozarēs 
Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un Diriģēšana – vismaz 40 lpp. 
C daļa - ECTS 7,5 KP brīvās izvēles studiju kursu saturs sekmē maģistranta zināšanu un 
prasmju padziļināšanu vai paplašināšanu izvēlētajā mūzikas apakšnozarē. 

 
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

 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 (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu 
sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
1) studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 
aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senātā, 
2) studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3) absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4) maģistrantu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, 
satura un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5) ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 
6) studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7) akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās 
puses, 
8) akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9) akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 
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2.10.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
        Studiju programmā uzņem personas, kuras ir ieguvušas humanitāro vai starpnozaru zinātņu 
bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu mūzikā vai mūzikas pedagoģijā un 
nokārtojušas iestājpārbaudījumus: 
- kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu; 
- kolokvijs (par atbilstošo specializāciju); 
- svešvaloda 

 

2.10.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  
(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

      Studiju saturu studenti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu 
apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju 
formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas 
un konkretizētas  visu studiju apakšprogrammu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas apguves noslēguma maģistrantu zināšanu un prasmju 
novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par gala pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu 
prasības un kārtība, pārbaudījumu veidi, formas, organizācija un norise, noteikti gala pārbaudījumu 
komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, 
vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Specializāciju studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti 
atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 
mērķiem un uzdevumiem. Regulārajās katedras sēdēs tika diskutēts par konkrētu metožu lietderību, 
aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan starptautiskā līdzīgas ievirzes izglītības programmu 
kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri 
formulēti uzdevumi un piedāvāti paraugi tajā līmenī, kuru maģistrantam jācenšas sasniegt 
(parauganalīzes, paraugdemonstrējumus, paraugimprovizācijas, paraugtabulas u.tml.). Lekciju 
nodarbībās maksimāli skaidri 1) strukturēts sniedzamais materiāls; 2) izceltas pamatzināšanas (kuras 
jāpatur aktīvajā atmiņā); 3) norādīti ceļi savu zināšanu padziļināšanai (praktiskās darba formas, 
ieteicamā literatūra, ieteicamo skaņdarbu apguve); 4) parādīta zināšanu praktiskā pielietojamība 
maģistrantu patstāvīgajā radošajā un studiju darbā. 

Datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 
procesa sastāvdaļa. Šobrīd adekvāti studiju programmas mērķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 
datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 
materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču vēl nepieciešams veikt gan radošu, 
gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 
Studiju procesa inovācijas:   

Studējošo profesionālajām interesēm atbilstošu studiju plāna B daļā ierobežotās izvēles 
profilkursu atjaunināšanas procesā Muzikoloģijas katedra doc. J. Kudiņa vadībā ir aprobējusi 
jaunu studiju kursu Audiālās uztveres un uzmanības procesi (docētājs Mg. mus. V Bernhofs) 
studiju 1. semestrim un Akadēmisko tekstu stilistika un rediģēšana (docente Dr. art.  
B.Jaunslaviete) studiju kursu 4. semestrim, iekļaujot jaunākās zinātniskās literatūras atziņas, kā 
arī metodiskā darba pamatnostādnes. Vēl studiju plāna B daļā ir izstrādāti apraksti ierobežotās 
izvēles profilkursiem Baltijas valstu komponistu mūzika 21. gadsimta sākumā: lokālo tradīciju 
vēstures un stila specifika (docents Dr. art. J. Kudiņš) studiju 2. semestrim un Mūzikas 
terminoloģija, ortogrāfija un  leksikogrāfija (profesore Dr. art. L. Fūrmane) studiju 3. semestrim.  
   Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 
esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 
23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss 
aprīkojums.   
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Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
- izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
- jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
- izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
- izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
- modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 
aprīkojums,  
- iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
- renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
- centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    

 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskā, organizātoriskā un pētnieciskā  darbība, tās 
ietekme uz studiju darbu 

Studiju programmas pašnovērtēšanas procesā iepazīto dokumentu saturs (CV, 
koncertprogrammas, reklāmas materiāli, publikācijas, kritiskie raksti), sarunas ar docētājiem un 
studentiem liecina, ka visi programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā iesaistītie docētāji 
ir pieredzes bagāti un starptautiski atzīti muzikologi.  
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
2011 
-  1. septembrī koncertlekcija Itāļu mūzika, Mākslas izstāžu zālē Birža 
-  3. septembrī koncertu vadība sarīkojumā JVLMA Barona ielas svētki 
-  6. oktobris – R.Jermaka autorkoncerts Rīgas Latviešu biedrībā 
-  20. novembris - koncerta vadība JVLMA Pāvelam Lisicianam – 100  
- Ērģeles-Bahs-laikmets. 6.koncerts. JVLMA. Atmiņu vakars Nikolajam Kačalovam – 100. 
- Pateicības un atvadu vārdi profesoram Imantam Kokaram. Diena, 2011.gada 29.novembris 
2012 
-  2. marts – Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerts JVLMA 
-  16. marts – kokles klases studentu koncerts, CD atvēršana JVLMA 
-  30. marts – J.Dūmiņa piemiņas koncerta vadība VEF Kultūras pilī 
- 18. aprīlis. Koncerta Ērģeles-Bahs-laikmets. 7. koncerts. vadība JVLMA ērģeļzālē 
-  20.aprīlis – Māras Doles piemiņas koncerta vadība JVLMA 
-  12.jūnijs – Tautasdziesmas daudzinājums Dziesmas tinu kamolā, RLB Zelta zālē 
-  CD Stāsts aiz stāsta anotācija (Spēlē JVLMA koklētāju ansamblis) 
profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
Komponētie skaņdarbi: 
- Mūzika filmai 360.  Pasūtītājs Dor Filmproduktions GesmbH, Vīne ( Austrija) 
 - Rundāles kvintets. Pasūtītājs LNSO (solistu grupa) 
- Kvintets četriem saksofoniem un klavierēm. Pasūtītājs Ķelnes 
saksofonu kvartets 
Skaņdarbu pirmatskaņojumi: 
- Ashug`s story, Kremerata Baltica, Vīne, 3.05.2012, dir. Andris Veismanis 
- Drāma altam un ērģelēm, Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīca, 01.06.2012 
- Psalmofonija, akadēmiskais koris Latvija, Rīgas Sv. Pētera baznīca, 19.06.2012 
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās saikne ar studiju programmu īstenošanu 
profesore, Dr. art. Anda Beitāne 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Tradīciju robežas Latvijas etnomuzikoloģijā. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 
3. kongress un Letonikas 4. kongress. K. Barona dienu konference Tradīcija un robežas. Rīga, 
2011. gada 25. - 26. oktobris.  
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- Referāts: Historical sources and fieldwork in Latvian ethnomusicology: experience and results. 
19th Meeting of the ICTM Study group on historical sources of traditional music Historical 
sources and contemporary fieldwork in ethnomusicology - relationship, dialogue, mutual benefit. 
Vīne (Austrija), 2012. gada 6. - 10. marts. 
- Referāts: Multipart singing in Latvian traditional music: awards and everyday practice. Second 
symposium of the ICTM Study group for multipart music. Tirāna (Albānija), 2012. gada 22. - 29. 
maijs. 
 Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Paradigmu maiņa Latvijas etnomuzikoloģijā: atgriešanās pie latviešu un cittautu mūzikas 
sakariem. Grām.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule, 2012. 22 – 36 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
- Dziesmu un deju svētku padomes locekle. 
- Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle 
- Valsts Kultūrkapitāla fonda tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja. 
- LZP eksperte mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija. 
- ICTM (International council for traditional music) daudzbalsīgās mūzikas un Vēsturisko avotu 
studiju grupu locekle. 
- Starptautiskās balāžu komisijas (International Ballad Comission/ Kommission fur 
Volksdichtung) locekle. 
- Rēzeknes Augstskolas Zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle. 
- Latvijas Kultūras akadēmijas promocijas padomes locekle. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
asociētā profesore, Dr. art. Inese Bite 
Dažādas aktivitātes 
- Sagatavots (iesniegts) publicēšanai lekciju konspekts harmonijā mūzikas vidusskolām ESF 
projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros.  
- Sagatavots (iesniegts) publicēšanai uzdevumu krājums harmonijā mūzikas vidusskolām ESF 
projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros.  
- ESF projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros lekcijs 
Harmonija mūzikas vidusskolā 2011. gada oktobrī.. 
profesors/pētnieks, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Akustiskā biokomunikācija un daži bērnu mūzikas veidi. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 1(61): 44-45. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 1. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 2(62): 46-50. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 2. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 3(63): 52-57. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 3. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 4(64): 50-53. 
- CD/DVD publikācija:Psalmu dziedāšana Latgalē. Officium defunctorum. The Office of the Dead in 
Latgale. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

Recenzija Diskursu savienošana. Letonica par Daces Bulas grāmatu Mūsdienu folkloristika. 
Paradigmu maiņa. Humanitāro zinātņu žurnāls Literatūra, folklora, māksla. Nr. 21. Rīga: Zinātne, 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve: 2011, 236-237 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
profesore/pētniece, Dr. art. Lolita Fūrmane 
Dalība konferencēs, semināros  
Referāts Mūzikas vēstures disciplīna un priekšstati par to Latvijā aprobētajos mācību izdevumos 
konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. 
aprīlis JVLMA. 
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Dažādas aktivitātes 
- 15.07. - 30.09.2011. - Starptautiskā projekta "Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles senās nošu 
kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija" vadība un realizācija. Projektā iesaistītas 
JVLMA un Leipcigas universitāte, Leipcigas Baha arhīvs, LNB Mūzikas nodaļa. Projekts 
realizēts ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansiālu atbalstu. Projekta rezultāti publiskoti 
starptautiskajā RISM (Repertoir international des sources musicales) katalogā.   
- 01.10.-20.11.2011. - zinātniskā DAAD stipendija pētniecības veikšanai Vācijas bibliotēkās un 
arhīvos. Izpētes centrā: Baha recepcijas jautājumi Baltijā. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
Dalība konferencēs, semināros  
- Meistardarbnīcas vadība (kopā ar I.Nelsoni) Jauni akcenti mūzikas mācības programmā 
7.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pedagoģijas problēmas. 2011.gada 24. 
septembris, Daugavpils Universitāte. 
- Referāts System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention abilities by 7-8 years 
old children Starptautiskajā Kognitīvās psiholoģijas un biheivioristikas konferencē Singapūrā, 
2012.gada 13.-14.februāris. Līdzdalība V.Bernhofa referāta sagatavošanā.                                                    
- Referāts Mūzikas vēstures un Mūzikas teorijas katedru pirmā desmitgade konferencē 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis 
JVLMA. 
- Darbs žūrijā Jauno muzikologu starptautiskajā konferencē konkursā Gruzijā, Tbilisi. 2012. gada 
29.–30. aprīlis.  
- Meistarklases mūzikas skolu un augstskolas solfedžo pedagogiem (lekcijas un praktiskās 
nodarbības) Gruzijā, Tbilisi Mūzikas akadēmijā. 2012.gada 1.–2.maijs. 
- Referāts Galantās spēles Jozefa Haidna klaviersonāšu finālos 7. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. 
gada 10. maijs  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Grāmata Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Arnolda Klotiņa 
redakcijā. Teksta autori I.Grauzdiņa, L.Kārkliņš, A.Klotiņš, D.Mazvērsīte, I.Šarkovska-Liepiņa. 
Rīga: LU LFMI, 2011. 
- Raksts Meklējiet pēc adreses www.music.lv/lek jeb īsi par Latvijas ērģelēm. Rakstu krājums 
Otrā starptautiskā muzikoloģijas studentu konference konkurss. 88.- 98.lpp.[krājumā ievietoti arī 
docētāju – žūrijas locekļu – referāti] Vano Saradžišvili Tbilisi Valsts konservatorija, 2012. 
- Raksts Jauni fakti par Valkera ērģelēm Rīgas Domā. Zinātnisko rakstu krājumā Mūzikas 
zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012.120.–
132.lpp. 
- Līdzautore  V.Bernhofa publikācijai System of pitch and rhythm patterns to promote aural 
attention abilities by 7-8 years old children konferences zinātnisko rakstu krājumā (Print ISSN: 
2251-1865, E-Periodical ISSN: 2251-1881) 
- Līdzautore V.Bernhofa rakstam System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention 
abilities in 7-8 years old children  iesniegts ekspertiem (international peer-review) 
recenzēšanai.The GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)- (Print ISSN: 2251-2853, E-
periodical: 2251-2861) 
- Raksts Skaņu ierakstu izmantojums muzikālās dzirdes attīstībā. Rēzeknes Augstskolas 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā rakstu 
krājumam (konference notiks 2012. gada 28.–30.septembrī) 
- Raksts Latviešu komponisti un mūziķi grāmatā Latviešu vārdi Krievijas vēsturē (1 loksne), izd. 
Amber Bridge Baltic fonds. Nodots publicēšanai 2012. jūnijs. 
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- Zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV sastādītāja un 
galvenā redaktore. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012. 

Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu 
krājumam Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Recenzija par I.Žunes grāmatu Kāda mūziķa dzīves stāsts (par I. Grapu). 2012. gada aprīlis 
(manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Marinas Karasjovas (Maskava) vieslekcijas solfedžo metodijas aktualitātēs organizēšana 
republikas MS pedagogiem JVLMA 11.10.11 
- Vispārizglītojošo skolu audzēkņu solfedžo olimpiāde – materiālu sagatavošana un darbs žūrijā 
JVLMA 8. Marts. 
- 16.03.2012. Jaunais lektors – seminārs Mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Līdzdalība semināra 
organizācijā un vērtēšanā. 
- Līdzdalība ESF projekta Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanā  programmā 
Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana. 
Līgums – lektora pakalpojumi – no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. augustam. 
Lekcijas un praktisko nodarbību tēma: I.Grauzdiņa. Mūzikas klausīšanās organizācijas formas un 
saturs jaunākajās klasēs. 
- 2011.gadā: 6. oktobris - JVLMA, 25. oktobris - Cēsīs, 26. oktobris - Rīgas 80. vsk., 27. oktobris 
- Ludzā, 28. oktobris - Rīgas 25. vsk, 29. oktobris - Rēzeknē; 21. novembris – Rīgā. 
- 2012. gadā: 24.-27. janvāris - Rīgā, 13. februāris - Ventspilī, 12. marts – Limbažos, 13. marts – 
Alūksne, 24. marts – Rīga, 10. aprīlis – Daugavpilī. 
- 2011.gada 11.-17.oktobris – kursi MV mūzikas teorijas pedagogiem: Lekciju tēmas: 1) Soli pa 
solim praktiskās harmonijas apguvē; 2) Harmonijas apguves ceļš angļu pedagogu skatījumā; 3) 
JVLMA e-vides prezentācija. 
- 2011.gada novembris: lekcija MV stīgu instrumentu pedagogu tālākizglītības kursos Baroka 
laikmets mūzikā: afektu teorija, muzikālā retorika, tipiskie žanri un formas. Jelgavā (27.11), 
Daugavpilī (28.11), Rīgā (30.11). 
- 2011.gada 31.oktobris - Seminārs Mūzikas vidusskolu mūzikas teorijas skolotājiem: Kursu 
izvērtējums – dalībnieku aptaujas rezultātu apkopojums un analīze. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
docente/pētniece, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen 
Musikkritik, nolasīts  23. starptautiskajā Baltijas seminārā Musik im Baltikum  Lineburgā 
(Vācijā), 2011. gada 11. novembrī.  
- Referāts Alfrēda Kalniņa vokālā mūzika cittautu kritiķu skatījumā. Nolasīts Daugavpils 
Universitātes 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2012. gada 19. Aprīlī. 
Dažādas aktivitātes: JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti 
redakcijas kolēģijas vadītāja, galvenā redaktore. 
 

lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 
2011./2012. akadēmiskajā gadā atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. 
 

docents/pētnieks, Dr. art. Jānis Kudiņš 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the local stylistic traditions in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference 
Principles of music composing: National Romanticism and Contemporary Music (Mūzikas 
kompozīcijas principi: nacionālais romantisms un mūsdienu mūzika). Viļņā (Lietuva), Lietuvas 
Komponistu Savienībā, 2011. gada 19.–21. oktobrī.  
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- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic 
works by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference 
The musical work as sign (Mūzikas darbs kā zīme). Bidgoščā (Polija), Bidgoščas Mūzikas 
akadēmijā, 2011. gada 22.–23. novembrī.  
- Referāts The notion of style and peculiarities of its perception within the context of music study 
of 20th century modernism and postmodernism. Starptautiska zinātniskā konference New Music in 
History Writing and New Approaches to Writing Music History (Jaunā mūzika vēstures 
pētniecībā un jaunas pieejas mūzikas vēstures izpētē). Tallinā (Igaunija), Igaunijas Mūzikas un 
Teātra akadēmijā, 2012. gada 2. – 4. februārī.  
- Referāts Muzikoloģijas studijas JVLMA. No pirmsākumiem līdz šodienai skaitļu, faktu un 
nozares definīciju kontekstā konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes 
aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis JVLMA. 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Neoromanticism as a dominating tendency in the symphonic music of latvian composers in the 
last third of the 20th century and the beginning of the 21st century. The local causes for its 
topicality in the context of European music history. In: Principles of music composing: National 
Romanticism and Contemporary Music. Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 
2012 (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. gada oktobris). 
- The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the early 21st 
century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. In: The musical work as sign. Bydgoszcz: 
Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. 
gada novembris). 
- Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu krājumam 
Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 
Daugavpils Universitāte, 2011. gada 6. maijā organizācijas komitejas un redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA zinātniskās pētniecības projekta Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un 
filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi vadītājs 
– koordinators, projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas 
akadēmijas raksti. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 
- Organizējis semināru mūzikas literatūrā mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu pedagogiem. 
JVLMA, 2011. gada 31. oktobris. 
- Organizējis sacensības (semināru) Jaunais lektors mūzikas vidusskolu pedagogiem un 
audzēkņiem. JVLMA, 2012.gada 16. marts. 
- JVLMA muzikoloģijas studiju pirmā izlaiduma 60 gadskārtas atcerei veltītās konferences 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes rīkotājs un konferences 
vadītājs. JVLMA, 2012. gada 13. aprīlis. 
lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 
Dažādas aktivitātes 
- Pētera Vaska mūzikas kompaktdiska „Vox amoris“ (izdevējs  SCHOTT/WERGO, Vācija)  
mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 
- Rudens Kamermūzikas festivāls 2012 -mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde (2012). 
- Starptautiskas ekspertu komisijas locekle Ensemble Modern (Frankfurte) un Vidus-Austrum-
Eiropas reģiona Gētes institūtu kopīgi attīstītajā starptautiskajā projektā „Woher? – Wohin?  
Mythen – Nation – Identitäten“. 
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- Eseja Uzskaņotam klusumam // Liepājiņa : neparasta laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides 
grāmata. Liepāja: Biedrība KLUBS, 2011, 102- 103. lpp. 
- ES finansētās Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas ietvaros realizēta 
pētnieciskā darbība Parīzes mūzikas muzejā, kā arī K. A. Debisī  daiļradei veltītu lekciju 
apmeklējums Musée de l'Orangerie. 2012. gada 9. - 14. maijs, Parīze. 
- Teorētisko un praktisko nodarbību vadība profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītības kursos Daudzveidīgas mācību metodes profesionālā vidējā izglītības programmā 
Mūzikas teorija. 2011. gada 14. Oktobris. 
profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mūzikas formas kurss Muzikas Akademija: tradīcijas un pieejas dažados laika posmos 
konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. 
aprīlis JVLMA. 
- Referāts Latvijas komponistu skaņdarbu orķestrim žanru panorāma: statistiski hronoloģisks 
aspekts 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 
mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. gada 10. maijs.  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Par formu un tās funkcionālo aspektu mūzikā. Grām.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 
mainīgais. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2012. 178-192 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Daži polifonijas teorijas aspekti (krievu val.). Grām.: Istorija osvešajet put' sovremennosti. 
Maskavas Konservatorija, 2012. 
- 15. gadsimta Anglijas daudzbalsības nozīme stingrā stila principu veidošanā (krievu val.). 
Grām.: Istorija osvešajet put' sovremennosti. Maskavas Konservatorija, 2012. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mesa mūsdienu latviešu mūzikā (uz Romualda Jermaka un Pētera Butāna mesu 
pamata) /Месса в современной латышской музыке (на основе месс Ромуала Ермака и 
Петериса Бутана). 3. Starptautiskajā Muzikoloģijas studentu konference Tbilisi Konservatorijā 
(Gruzija) 2012. gada 27.-29.aprīlī. 
- Referāts Polifonās domāšanas izpausmes Jura Karlsona kantātē Laudate Domino. 7. 
Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī 
2012. gada 10.maijā.  
 
pētnieks, Dr. art. Armands Šuriņš 
Dažādas aktivitātes 
* Programmas tekstu izstrāde JVLMA simfoniskā orķestra koncertiem:  
- 2011. gada septembrī, JVLMA SO sezonas atklāšanas koncerts (J. Haidns un F. Lists), 
- 2012. gada janvārī/februārī 2012., JVLMA SO koncerts Mūžam dzīvā klasika (ar L.van 
Bēthovena 6.simfoniju), 
- 12.III 2012., JVLMA Klavieru katedras pedagogu 1.konc. J.Vītolam - 150, 
- 31.III 2012., JVLMA SO koncerts Ziemeļu skaņkārtā, 
- 26.IV 2012., JVLMA SO sezonas noslēgumkoncerts LU (ar F. Lista Kronēšanas mesas 
atskaņojumu programmā). 
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* Anotācija prof. Jura Kalnciema ieskaņotajam CD Sursum corda (F.Lista mazākpazīstamie 
klavierdarbi, sakarā ar komponista 200-gades atceri). 
* ESF projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros izdots 
mācību materiāls Uzskates līdzekļu  kopumu viduslaiku, Renesanses un baroka mūzikas apguvei 
mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Rīga, Valsts izglītības valsts aģentūra, 2012. 
lektore, Mg. art. Ieva Tihovska 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Sēlpils un Vārnavas mūzika CD Saucējas. Dziediet, meitas vokorā: Sēlpils un Vārnavas folklora 
bukletā. Lauska, 2012. 

 
Maģistrantu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  
Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika 4. semestra maģistranti izstrādāja un ar 

labu un augstu vērtējumu aizstāvēja šādus maģistra darbus (pētījumus): 
Jolanta Čakare: Koncertpedagoģija kā viena no bērnu un jauniešu muzikālās izglītošanas 

formām mūsdienās (zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa) 
Ričards Čerenkovs: Pekinas tradicionālo sitaminstrumentu tipoloģija un skaņu 

spektrālanalīze (zinātniskais vadītājs profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko) 
Gunta Goiževska: Domāšanas prasmju attīstīšana Mūzikas mācības stundās (zinātniskā 

vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa) 
Voldemārs Johansons: Fizikāla parādība kā  skaņas  organizācijas modelis: datu ieguve un 

interpretācija (zinātniskie vadītāji docente, Dr. art. Baiba Jaunslaviete, docents, Mg. mus. 
Rolands Kronlaks) 

Maruta Rubeze: Gadalaiku cikls Latvijas komponistu mūzikā (zinātniskais vadītājs docents, 
Dr. art. Jānis Kudiņš) 

Laima Zandarta: Mijsakarības mūzikas un angļu valodas apguves procesā bērniem vecumā 
no diviem līdz četriem gadiem.  "Kindermusik" teorijā un praksē (zinātniskā vadītāja lektore, Mg. 
mus. Irēna Nelsone) 

Lai iepazītu labāko pieredzi, iegūtu informāciju par inovatīvām studiju darba metodēm, 
jaunākām atziņām mūzikas kultūras attīstībā, JVLMA  sadarbībā ar ārvalstu mūzikas 
augstskolām Erasmus apmaiņas programmu ietvaros arī šogad tika organizētas daudzveidīgu 
specializāciju profesoru meistarklases. 

Studējošajiem ir nodrošinātas plašas iespējas savu profesionālo varējumu papildināt, 
studējot ārvalstu mūzikas augstskolās. Erasmus apmaiņas programmu ietvaros bakalaura studiju 
līmenī ārzemju augstskolās studēja Līva Suitiņa, Aiga Sprindža, Agata Meļņikova un Viktorija 
Zubairova. Maģistra programmas ietvaros ārzemēs studēja maģistrants Voldemārs Johansons. 

JVLMA piedalās vairāku starptautisku organizāciju darbā, piemēram: 
AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org 
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk 
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia-artschools.org 
NICA (Network of International Cooperation in Arts) 
EPTA (European Piano Teacher Association) 
ESTA (European String Teacher Association) 
EVTA (European Vocal Teacher Association) 
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association) 
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2.10.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar studiju programmā un studiju kursu aprakstos 
iestrādātajām prasībām un nolikumu par studiju programmu īstenošanu. Studiju rezultātu vērtēšanā 
ir iesaitīti gan docētāji, gan maģistranti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, 
izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi 
sistemātiski tiek ziņots katedras sēdē, atsevišķus jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts.    

Maģistrantu kompetence tika vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, 
ieskaitēs, semināros, lektorijos, studiju programmas noslēgumā – gala pārbaudījumos. Vērtēšanas 
veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas 
prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu maģistranti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 
apguves sākumā.  

 
Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 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 plāna A daļas, B 
daļas, prakses un valsts pārbaudījumos studiju plānā noteiktajos  studiju kursos. 
   
Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. 
 
Vērtēšanas kritēriji 
Eksāmenā un valsts pārbaudījumā 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 diferencēts un nediferencēts - 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

 
Lai starptautiskās sadarbības ietvaros būtu iespējams izmantot  ECTS atzīmju vērtēšanas 

sistēmas skalu, tiek izmantota abu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanas kārtība. 
Kompetences vērtējuma salīdzinājums 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 
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2.10.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 
kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga mēnesī A B=proporcija A*B Ls 538,20 

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  

asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  

docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 

lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 

asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 

proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba alga gadā Ls 6 458,40 

vidējais studentu skaits uz vienu akadēmisko 
personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

 

Apz. Normatīvs Vērtības Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 4 

 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu 
mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu darbinieku 15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 627,92 

 

 

Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 
 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas bakalaura līmeņa studiju vietas izmaksa gadā ir Ls 5562,51 x 1,5 maģistra progr. 
koefic. = Ls 8343,77 (maģistranta studiju vietas izmaksa), bet valsts finansējuma piešķīrums uz 
vienu studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i vidēji mazāks par Ls 2065,-.   
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2.10.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma (saīsin. AL) 55.panta Studiju 
programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments – Studiju satura un 
realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst AL prasībām, programmā 
aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  Ministru kabineta 
noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 7.līmeņa prasībām.  
      Studiju programma ir licencēta, divas reizes akreditēta uz laika periodu  - seši gadi. 2011.gada 
oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja studiju virziena 
Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Mūzika. Ekspertu vērtējums par 
programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs. Studiju programma ir 
izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumu Nr.2 Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartā maģistra studiju programmu prasībām. 

 
Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības 
standartu maģistra studiju 
programmu prasībām 
(izvilkums): 
IV. Maģistra studiju 
programmas  
 
23. Maģistra programmas 

apjoms ir 80 kredītpunktu, 
no kuriem ne mazāk kā 20 
kredītpunktu ir maģistra 
darbs.  

 
 
 
 
 
24. Maģistra studiju 
programmas obligātajā saturā  
ietver attiecīgās zinātņu 
nozares vai apakšnozares 
izvēlētās jomas teorētisko 
atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 
kredītpunktu)  
un teorētisko atziņu aprobāciju 
zinātņu nozares vai 
apakšnozares izvēlētā jomas 
aktuālo problēmu aspektā (ne 
mazāk kā 15 kredītpunktu)  

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības studiju 
programmas Mūzika  satura un apjoma parametri: 
 
 
 
 
Programmas apjoms ir 80 KP ar kopējo studiju ilgumu 2 
gadi pilna laika studijās. 
 

Maģistra darbs ir 20 KP apjomā. Maģistra darbs ir 
pētnieciskā darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā 
mūzikas apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis 
patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Maģistra darba 
apjoms apakšnozarēs Muzikoloģija un Etnomuzikoloģija 
ir vismaz 80 lpp., bet apakšnozarēs Instrumentālā 
mūzika, Vokālā mūzika, Kompozīcija un Diriģēšana – 
vismaz 40 lpp. 
 
Kopā 40 KP 
A daļa 20 KP - Mūzikas nozares obligātie studiju kursi 
ietver teorētisko atziņu izpēti Mūzikas antropoloģijā, 
Mūzikas psiholoģijā, Stilu un interpretācijas mākslā, 
Kultūras socioloģijā, Sociālajā psiholoģijā, Zinātniski 
pētnieciskā darba metodoloģijā, Mūzikas augstskolu 
didaktikā un Kultūras projektu vadībā. 
B daļa 20 KP -  Mūzikas apakšnozaru kursi ietver 
izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti. 
apakšnozares Muzikoloģija specializācijas: 
B1 – Mūzikas vēsture  
B2 – Mūzikas teorija 
B3 - Mūzikas socioloģija 
B4 - Mūzikas filosofija 
B5 - Mūzikas pedagoģija 
B6 - Mūzikas psiholoģija 
B7 - Mūzikas antropoloģija 
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 apakšnozares Etnomuzikoloģija  specializācijas 
profilkursus un to saturu nosaka maģistra darba tēma. 
 
apakšnozares Instrumentālā mūzika specializācijas kursu 
saturu nosaka maģistra darba tēma. 
 
apakšnozares Vokālā mūzika specializācijas kursu saturu 
nosaka maģistra darba tēma. 
 
apakšnozares Kompozīcija specializācijas kursu saturu 
nosaka maģistra darba tēma. 
 
apakšnozares Diriģēšana specializācijas kursu saturu 
nosaka maģistra darba tēma. 
 
Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – 15 KP,  
atbilstoši izvēlētajai mūzikas apakšnozarei ietver šādus 
studiju kursus:  Zinātniskā darba prakse, Specializācijas 
prakse,  Augstskolas asistenta prakse, Projektu vadības 
prakse, Koncertprakse, Kompozīcija un instrumentācija. 

 
2.10.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā šāda studiju programma tiek īstenota tikai JVLMA. Studiju programmas apraksts  ir 
salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas lapas adrese: www.polifonia-
tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. Eiropas konservatoriju asociācijas 
izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji pamatojas uz Dublinas deskriptiem. 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 
līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Sibēliusa Mūzikas akadēmiju (Helsinki, 
Somija) un F. Šopena Varšavas Mūzikas Universitāti (Polija). Helsinku un Varšavas mūzikas 
augstskolās maģistra studijas sastāv no pirmās augstākās izglītības (bakalaura) pakāpes (3 studiju 
gadi) un otrās augstākās izglītības (maģistra) pakāpes (2 studiju gadi) - kopīgā 5 gadu maģistra 
studiju programmas. Tas arī nosaka vairākas būtiskas atšķirības studiju kursu piedāvājumā, 
salīdzinot ar JVLMA, kurā, ievērojot iegūstamo humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā, studiju 
programmā ietverts plašāks un daudzpusīgāks gan  specializācijas, gan vispārizglītojošo studiju 
kursu kopums. Tāpat kā JVLMA abu valstu augstākās izglītības sistēmā studiju programmas 
apjoms tiek noteikts saskaņā ar European Credit Transfer System (ECTS).  

Lai maģistranti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, arī viņiem jābūt 
iepriekšējam - bakalaura līmeņa sagatavotībai.  

Veiktā analīze ļauj secināt, ka kopumā JVLMA piedāvātā akadēmiskā maģistra studiju 
programma Mūzika savā pašreizējā veidolā ir saturiski daudzpusīga un  mūzikas pētnieku 
sagatavotības līmenis atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 

2.10.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 16 maģistranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja –  
- 14 maģistranti; par studiju maksu – 2 maģistranti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 7 studenti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 6 maģistranti; par studiju maksu – 1 maģistrants; 
- absolventu skaits kopā – 6 maģistrani (studēja par valsts budžeta līdzekļiem) 
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2.10.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Galvenā mūsu darba kvalitātes izziņas forma ir aptaujas, kurās iegūstam studējošo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu atbilstību 
studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 7 maģistranti (studentu aptaujas anketas atrodas 
Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir apmierināti 
ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā saņem 
zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetencēm, ir 
iespējas atbilstoši maģistra darba tēmai izvēlēties specializācijas studiju kursus, kurus ir 
iespējams apgūt arī citās augstskolās; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē studējošos arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

Maģistranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, 
meistarklasēs, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

 
 

2.10.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju 

kursu nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves 
kontekstā. Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa 
gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. 

 No 6 absolventiem, aptaujā piedalījās 2 absolventi. 
Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierināti. 

Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu 
speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst 
specialitātes prasībām. 

Pozitīvi tiek vērtēta aprobācijas prakses organizēšana. 
Absolventi atzinīgi novērtēja muzikoloģijas katedras docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 

profesionālo darbu. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas 
iesaistīties radošajos un pētnieciskajos projektos.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 
absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 
varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā muzikologa profesijā, bet kā katru gadu 
absolventi vēlas papildināt savas zināšanas,  studējot  doktorantūrā. 

 
2.10.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošie ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 
pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās.  
        Respektējot maģistrantu ierosinājumus, tika aktualizēts B un C daļas studiju kursu klāsts, 
papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu klāsts. Pilnveidots studiju kursu 
saturs un plānojums. 

 
 
 

       Rektors                                                                                           profesors A.Sīmanis 
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2.11. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
akadēmiskā  doktora augstākās izglītības studiju programma  

Muzikoloģija     
klasifikācijas kods: 51 212 

 
raksturojums 

 
 
Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 
Doktorantūras nodaļas vadītāja prof. A.Beitāne 
Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 
Muzikoloģijas katedras  mūzikas teorijas klases vadītāja prof. I.Grauzdiņa 
Studiju programmu direktore I.Baltābola 
  

2.11.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi  atbilst Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs, JVLMA 
Satversmē un Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.   
 
Mērķi 
sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus mākslas zinātnes nozares 
muzikoloģijas apakšnozarē, nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un 
starptautiski pielīdzināmu mākslas zinātņu doktora grādu. 
 
Uzdevumi 
- maksimāli attīstīt katra doktoranta individuālās zinātniski pētnieciskās un radoši mākslinieciskās 
spējas; 
- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas doktoranta izvēlētajā muzikoloģijas specializācijas 
jomā;  
- izkopt doktoranta akadēmiskā darba iemaņas, strādājot ar augstskolas studentiem un mūzikas 
vidusskolu vecāko kursu audzēkņiem; 
- nodrošināt iespēju jau studiju laikā iekļauties starptautiskajā zinātniskajā apritē; 
- sniegt doktorantam nepieciešamo metodisko un organizatorisko palīdzību, lai studijas vainagotos 
ar promocijas darba aizstāvēšanu. 
 
2.11.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti  
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8.līmenim 
 
Zināšanas (zināšanas un izpratne)  
Doktorants, kurš ir apguvis studiju kursus Pētniecības metodoloģija un metodes,  Promocijas darba 
izstrāde un literatūras studijas, specializāciju   Vēsturiskā muzikoloģija,  Sistemātiskā muzikoloģija,  
Etnomuzikoloģija  profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai,  spēj parādīt, ka pārzina un izprot 
aktuālās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības 
metodes mākslas zinātnes nozares  muzikoloģijas apakšnozarē un dažādu jomu (mūzikas psiholoģijas, 
mūzikas pedagoģijas, atskaņotājmākslas) saskarē. 
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Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Doktorants, kurš ir apguvis studiju kursus Pētniecības metodoloģija un metodes,  Promocijas 
darba izstrāde un literatūras studijas, zinātniskā darba aprobācijas prakses un specializāciju 
studiju kursus, uz promocijas darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas,  kā arī brīvās izvēles 
studiju kursus, spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir 
veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā, devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to 
pielietojumu praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski 
citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības 
jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām muzikoloģijā un sabiedrību kopumā. Studiju laikā, kas 
galvenokārt notiek patstāvīgā darba formā, izmantojot prakses iespējas dalībai starptautiskajos 
projektos, doktorants spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus 
projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, strādājot 
JVLMA Zinātniskās pētniecības centra organizētajos projektos, doktorants ir guvis praktiskās 
iemaņas vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur 
nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 
 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Studiju programmas Muzikoloģija apguves rezultātā doktorants spēj, veicot  patstāvīgu, kritisku 
analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus, kā arī inovāciju uzdevumus, 
patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, 
tajā skaitā starptautiskā kontekstā.    
 
2.11.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums 
pa studiju programmu obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 
kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 
Pārbaudījumu veidu saīsinājumu skaidrojums: i – ieskaite; iv – ieskaite ar diferencētu vērtējumu; E – eksāmens; PE – 
promocijas eksāmens. 

 
Studiju kursi 

 
KP 
LV/ 

ECTS 

 
Nodarb. 

veids 
 

 
Kontakt- 
stundu 
skaits 

 
Patst. 
darba 
stundu 
skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
pārbaudījuma veids / KP 

1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5.  
sem. 

6. 
sem. 

I  Obligātā daļa - Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, LV 100 KP/ECTS 150 KP 
Promocijas 
darba izstrāde 
un literatūras 
studijas *) 
a) promocijas 
darba literatūra 
(1.-6. sem.) 
b) programmas 
bāzes literatūra  
(1.-3.sem.) 

 
100/ 
150 

I 240 2280 40 iv 
/10 

40 E 
 /18 

40 i 
/7 

40  
/10 

 
E 
 

5/ 
10 

40  
/8 
 

iv 
 

5/ 
 2 

40  
/10 

 
 PE 

 
/ 10 

 
 
I 

 
 

25 

 
 

1455 

 
 

5  
iv/4 

 
 
5 

iv/ 6 

 
 

5 
E/ 5 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP  
Vēsturiskā 
muzikoloģija 
(studiju kursus 
plāno 
doktorants kopā 
ar promocijas 
darba vadītāju 
atbilstoši 
promocijas 
darba tēmai) 

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 
metodoloģija 
un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      
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Studiju kursi 

 
KP 
LV/ 

ECTS 

 
Nodarb. 

veids 
 

 
Kontakt- 
stundu 
skaits 

 
Patst.darba 

stundu 
skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
pārbaudījuma veids / KP 

1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5.  
sem. 

6. 
sem. 

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

8/12 G 120 200 30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

  

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

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 
metodoloģija 
un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

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

8/12 G 120 200 30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

  

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

22/33 I 180 700 30i/2 30i/2 30i/3 30i/3 30i/6 30E/6 

Pētniecības 
metodoloģija 
un metodes 

2/3 G 30 50 30i/2      

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

8/12 G 120 200 30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 

30 iv 
/ 2 

30iv 
/ 2 
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Studiju kursi 

 
KP 
LV/ 

ECTS 

 
Nodarb. 

veids 
 

 
Kontakt- 
stundu 
skaits 

 
Patst.darba 

stundu 
skaits 

Kontaktstundu skaits semestrī; 
pārbaudījuma veids / KP 

1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5.  
sem. 

6. 
sem. 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 
Izvēles 
kursi  

6/9 G 45 195   15i/2 15i/2 15i/2  

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 
Akadēmiskā 
darba 
prakse 

2/ 3 I 10 70     5i/1 5i/1 

Zinātniskā 
darba 
prakse 

4/ 6 I 20 140   5i/1 5i/1 5i/1 5i/1 

Studiju programmā kopā:         
KP 144/216 

KP 
   20/30KP 28/42KP 20/30KP 28/42KP 20/30KP 28/42

KP 
Kontakt-
stundas un 
patstāvīgais 
darbs  

   
670 

 

 
5090 

 
135/ 
665 

 
105/ 
1015 

 

 
125/ 
675 

 
125/ 
995 

 
100/ 
700 

 
80/ 

1040 

 

2.11.4. Studiju kursu apraksti (studiju saturs) 
Patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu 

izvēlētās jomas mākslas zinātnes muzikoloģijas apakšnozarē un promocijas darba pabeigšana 
priekšaizstāvēšanas līmenī. 
Doktora studiju laikā jāveic dokumentēta: 
 jaunāko pētījumu metožu apgūšana un pielietošana praksē;  
 jaunāko informācijas tehnoloģiju, pētījumu plānošanas, datu apstrādes, 
prezentēšanas paņēmienu apguve;  
 padziļināta zinātnes apakšnozares teorētisko disciplīnu apguve;  
 lektora, projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apguve, piedaloties bakalaura, 
maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā;  
 piedalīšanās ar referātiem zinātniskās konferencēs, semināros, kultūras projektos, 
t.sk. starptautiskos;  
 stažēšanās citās augstskolās ar pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu;  
 patstāvīga zinātnisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajā 
periodikā.  

Studiju saturu veido vairākas savstarpēji saistītu kursu un veicamo uzdevumu  kopas: 
  Individuālais pētniecības darbs, promocijas darba izstrāde un literatūras studijas  – LV 100/ ECTS 

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

Atbilstoši promocijas darba tematiskai ievirzei doktorants izvēlas vienu no trim muzikoloģijas 
specializācijas jomām:  

- Vēsturiskā muzikoloģija; 
- Sistemātiskā muzikoloģija 
- Etnomuzikoloģija 
  Brīvās izvēles studiju kursi – LV 6/ ECTS 9 KP 
  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP, sastāv no zinātniskā darba prakses  LV 

4/ECTS 6 KP apjomā un akadēmiskā darba prakses  LV 2/ECTS 3 KP apjomā. 
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Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmas raksturojuma sadaļā sniedzam studiju kursu  apraksta izrakstus  

 
Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite;  

iv – diferencēta ieskaite; 
PE- promocijas eksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Obligātā daļa - Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrāde, LV 100 KP/ECTS 150 KP

Promocijas darba 
izstrāde un literatūras 
studijas  
a) promocijas darba 
literatūra 
(1.-6. sem.) 
b) programmas bāzes 
literatūra  
(1.-3.sem.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100/ 
150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursa apguves 
rezultātā doktorants: 
- ir spējīgs patstāvīgi veikt 
oriģinālu zinātnisku pētījumu; 
- ir apguvis pētniecības 
metodoloģiju un darbam 
muzikoloģijā nepieciešamās 
metodes; 
- spēj patstāvīgi analizēt 
iegūtos rezultātus un izdarīt 
tiem atbilstošus secinājumus; 
- apguvis akadēmiskā darba 
prasmes;  
- sagatavots aizstāvēt 
promocijas darbu un pēc 
promocijas darba 
aizstāvēšanas iegūt 
starptautiski pielīdzināmu 
doktora zinātnisko grādu 
Mākslas zinātņu doktors 
(Dr.art). 

II Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi, LV 32KP/ECTS 48 KP 

Vēsturiskā 
muzikoloģija; 
Sistemātiskā 
muzikoloģija; 
Etnomuzikoloģija 
 
 
 
 
 
 

 
22/ 
33 

 
I 

 
6 sem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju kursu apguves rezultātā, 
kurus doktorants  plāno kopā ar 
promocijas darba vadītāju atbilstoši 
promocijas darba tēmai, doktorants 
ir vispusīgi apguvis: 
Vēsturiskā muzikoloģijā - 
pasaules valstu, reģionu, skolu un 
stilu mūzikas izpēti vēsturiskā 
aspektā. 
 Sistemātiskā muzikoloģijā - 
mūzikas teorētiskās disciplīnas, 
mūzikas estētiku, mūzikas 
socioloģiju un mūzikas 
antropoloģiju. 
Etnomuzikoloģijā - pasaules 
tautu, reģionu un sociālo grupu 
mūzikas izpēti kultūras kontekstā, 
kā arī mūzikas etnogrāfijas, 
mūzikas arheoloģijas un 
organoloģijas disciplīnas.

Pētniecības 
metodoloģija un 
metodes 

2/3 G 

1 sem. 
 

i 
 

Studiju saturs nodrošina 
jaunāko pētījumu metožu un 
pētījumu prezentēšanas 
paņēmienu apguvi, studiju 
kursa ietvaros doktorants 
saņem informāciju par 
jaunākām atziņām  pētniecības 
tehnoloģiju jomā, datu 
apstrādē  un to lietošanu 
promocijas darba izstrādes 
gaitā.  
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Studiju kursi 

 
ECTS 

 
KP 

skaits N
od

ar
bī

bu
 

ve
id

s 

 
Studiju kursa 
īstenošanas 

periods 
 
 

Pārbaudījuma veids/ 
saīsin.:  

E-eksāmens; 
i – ieskaite;  

iv – diferencēta ieskaite; 
PE- promocijas eksāmens 

 
 
 

Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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

8/12 G 

4 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa saturu veido 
specializētas, uz promocijas 
darba vajadzībām vērstas 
svešvalodu studijas. Kopējo 
kredītpunktu apjomā 
doktorantam ir tiesības 
izvēlēties studēt vienu vai 
vairākas svešvalodas - angļu, 
vācu, franču, itāļu vai krievu – 
viena semestra ietvaros 
vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi 
padziļināt iepriekš apgūtās 
svešvalodas zināšanas un 
prasmes vai saņemt 
pamatzināšanas citā, agrāk 
neapgūtā, bet zinātniskajam 
darbam nepieciešamā 
svešvalodā. 

III  Brīvās izvēles studiju kursi LV 6/ECTS 9 KP 

Izvēles kursi  6/9 G 

3 sem. 
 

i 
 

Kursu mērķis ir padziļināt vai 
paplašināt agrāk iegūtās 
zināšanas un prasmes vai iegūt 
jaunas, pēc kurām promocijas 
darba izstrādes gaitā radusies 
nepieciešamība. Studiju kursu 
saturā var iekļaut vieslektoru 
lekciju ciklus, interpretu 
meistarklases, ārzemju studijās 
apgūtos speckursus u.c. 

IV  Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV 6/ECTS 9 KP 

Akadēmiskā darba 
prakse 

2/ 3 I 
2 sem. 

 
i 
 

Akadēmiskā darba prakses 
ietvaros doktorants apgūst un 
pierāda studiju kursu  docēšanas 
prasmes augstskolā 

Zinātniskā darba 
prakse 

4/ 6 I 

4 sem. 
 

i 
 

Zinātniskā darba praksē 
doktorants aprobē pētnieciskā 
darba rezultātus (publikācijas, 
referāti konferencēs, 
semināros, zinātniskajos 
lasījumos u.c) 
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2.11.5. Studiju programmas organizācija (kā mainījusies augstākās izglītības programmas struktūra attiecīgajā 
pašnovērtēšanas periodā), augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī 
augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma,  Ministru 
kabineta 27.12.2005. noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 
kārtība un kritēriji prasībām, JVLMA Satversmē formulētajiem mērķiem un Senāta  lēmumiem par  
studiju programmas īstenošanu. Programmas saturs un iegūstamais zinātniskais grāds atbilst 
studiju programmas nosaukumam un saturam. Studiju programmas īstenošanas gaitā doktorantiem 
ir nodrošināta individuāla pieeja – vairākus studiju kursu apgūst individuālajās nodarbībās, ir 
noteiktas patstāvīgā darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām 
(bibliotēkas un Informācijas tehnoloģiju klases darbība), ir izveidoti studiju kursi e-vidē. Atbilstoši 
studiju kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju, 
semināru, kolokviju formā, bet individuālās nodarbības praktikuma darba formā.  

Paplašinātajās Doktorantūras padomes sēdēs, kurās piedalās arī doktoranti,  tiek izvērtētas 
un konkretizētas  visu studiju kursu lekciju, semināru, kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu 
īpatsvara attiecības, docēšanas kvalitāte, aprīkojuma nodrošinājums, bibliotēkas fondu iespējas.  

Tika konkretizētas promocijas darba priekšaizstāvēšanas un promocijas literatūras studiju  
prasības,  aktualizēti akadēmisko darbu izstrādes metodiskie norādījumi, uzlabojusies patstāvīgā 
darba kvalitāte. Kontaktstundu kvalitāte vērtējama kā laba un ļoti laba.  
Promocijas darba izstrāde un literatūras studijas 
Studiju kurss tiek apgūts sešu semestru laikā 100 Latvijas/150 ECTS kredītpunktu (turpmāk tekstā 
saīsin. KP) apjomā.  
Studiju kursa apguvi doktorants īsteno divās tematiskajās daļās: 
1) Promocijas darba izstrāde – LV 63/94,5 ECTS KP  
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 
kontaktstundu un patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:  240 
kontaktstundas, 2280 patstāvīgā darba stundas.  
2) Literatūras studijas – LV 37/55,5 ECTS KP.  
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu kompetenci, kas iegūta kontaktstundu un 
patstāvīgā darba studijās laikā no 1. līdz 6.semestrim, ieskaitot:  25 kontaktstundas, 1455 
patstāvīgā darba stundas.  

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

Programmas bāzes literatūras studijas attiecināmas uz visiem doktora studiju programmas  
Muzikoloģija doktorantiem. Bāzes literatūras sarakstu apstiprina Doktorantūras padome. 
Programmas bāzes literatūru doktorants apgūst laikā no 1. līdz 3.semestrim, ieskaitot LV 15/22,5 
ECTS KP apjomā. Promocijas darba literatūras studijas laikā no 1. līdz 3.semestrim notiek 
promocijas darba izstrādes ietvaros. Promocijas darba literatūras sarakstu sastāda promocijas darba 
vadītājs un doktorants studiju perioda sākumā, to aktualizē vai papildina promocijas darba 
izstrādes gaitā. Promocijas darba literatūras apguves sarakstu un apjomu promocijas darba vadītājs 
konkretizē doktoranta individuālā darba plāna uzdevumos.  
       Promocijas darba literatūras studijas notiek laikā no 4. līdz 6.semestrim līdztekus promocijas 
darba izstrādei LV 22/33 ECTS KP apjomā. 
Ierobežotās izvēles specializācijas un profilkursi  
Specializācijas profilkursus atbilstoši promocijas darba tēmai doktorants plāno kopā ar promocijas 
darba vadītāju, izstrādājot individuālo studiju plānu visam studiju periodam.  
- Specializācijas Vēsturiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 
32/48 ECTS KP apjomā. Specializācijas joma Vēsturiskā muzikoloģija sevī ietver studiju kursus, 
kuru saturs ir vērsts uz pasaules valstu, reģionu, skolu un stilu mūzikas izpēti vēsturiskā aspektā. 
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 
kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  
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- Specializācijas Sistemātiskā muzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 
32/48 ECTS KP apjomā.  Specializācijas joma Sistemātiskā muzikoloģija sevī ietver studiju 
kursus, kuru saturs aptver mūzikas teorētiskās disciplīnas, mūzikas estētiku, mūzikas socioloģiju 
un mūzikas antropoloģiju. Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju 
kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā darba stundu studijās.  
- Specializācijas Etnomuzikoloģija profilkursi tiek apgūti sešu semestru laikā kopā LV 32/48 
ECTS KP apjomā. Specializācijas joma Etnomuzikoloģija sevī ietver studiju kursus, kuru saturs ir 
vērsts uz pasaules tautu, reģionu un sociālo grupu mūzikas izpēti kultūras kontekstā, kā arī 
mūzikas etnogrāfijas, mūzikas arheoloģijas un organoloģijas disciplīnas. Kredītpunktus doktorants 
iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 180 kontaktstundu un 700 patstāvīgā 
darba stundu studijās.  
- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija,  
Etnomuzikoloģija plānoto studiju kursu Pētniecības metodoloģija un metodes doktoranti apgūst 
1.semestra laikā LV 2/3 ECTS KP apjomā.  Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un 
prasmju kompetenci, kas iegūta 30 kontaktstundu un 50 patstāvīgā darba stundu studijās. Studiju 
saturs nodrošina jaunāko pētījumu metožu un pētījumu prezentēšanas paņēmienu apguvi, studiju 
kursa ietvaros doktorants saņem informāciju par jaunākām atziņām  pētniecības tehnoloģiju jomā, 
datu apstrādē  un to lietošanu promocijas darba izstrādes gaitā.  
- Specializācijās  Vēsturiskā muzikoloģija, Sistemātiskā muzikoloģija, Etnomuzikoloģija plānoto 
studiju kursu Svešvaloda doktoranti apgūst laikā no 1.līdz 4.semestrim LV 8/12 ECTS KP apjomā.  
Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas iegūta 120 
kontaktstundu un 200 patstāvīgā darba stundu studijās. Kursa saturu veido specializētas, uz 
promocijas darba vajadzībām vērstas svešvalodu studijas. Kopējo kredītpunktu apjomā 
doktorantam ir tiesības izvēlēties studēt vienu vai vairākas svešvalodas - angļu, vācu, franču, itāļu 
vai krievu – viena semestra ietvaros vienlaicīgi vai secīgi ar mērķi padziļināt iepriekš apgūtās 
svešvalodas zināšanas un prasmes vai saņemt pamatzināšanas citā, agrāk neapgūtā, bet 
zinātniskajam darbam nepieciešamā svešvalodā. 
Brīvās izvēles studiju kursu mērķis ir padziļināt vai paplašināt agrāk iegūtās zināšanas un 
prasmes vai iegūt jaunas, pēc kurām promocijas darba izstrādes gaitā radusies nepieciešamība. 
Studiju kursu saturā var iekļaut vieslektoru lekciju ciklus, interpretu meistarklases, ārzemju 
studijās apgūtos speckursus u.c. Brīvās izvēles studiju kursus doktoranti apgūst laikā no 3. līdz 
5.semestrim  
LV 6/ECTS 9 KP apjomā.  Kredītpunktus doktorants iegūst, pierādot zināšanu un prasmju 
kompetenci, kas iegūta 90 kontaktstundu un 150 patstāvīgā darba stundu studijās.  
Zinātniskā darba aprobācijas prakse – LV6/ECTS 9 KP 
- Zinātniskā darba praksē doktorants aprobē pētnieciskā darba rezultātus (publikācijas, referāti 
konferencēs, semināros, zinātniskajos lasījumos u.c.) LV 4/ECTS 6 KP apjomā laika periodā no 3. 
līdz 6.semestrim. Doktorants iegūst kredītpunktus, pierādot zināšanu un prasmju kompetenci, kas 
iegūta 20 kontaktstundu konsultācijās un 140 patstāvīgā darba stundu studijās.  
- Akadēmiskā darba prakses ietvaros 5. un 6. semestra studiju periodā doktorantam ir jāpierāda 
studiju kursu  docēšanas prasmes augstskolā LV 2/ECTS 3 KP apjomā. Kredītpunktus doktorants 
iegūst, ja ir docēti studiju kursi vismaz 80 stundu apmērā. 
  Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 
 JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz 
doktorantu, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, partnerattiecībām ar 
doktorantiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku izglītošanu un iesaistīšanu 
pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, inovācijām, akadēmijas personāla 
(darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu. 
 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 
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1) studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 
aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senātā, 
2) studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 
katedras, 
3) absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 
4) doktorantu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura 
un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 
5) ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un doktorantu zināšanu novērtēšanai, 
6) studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 
novēršanu un programmas attīstības iespējas, 
7) akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to stiprās un vājās puses, 
8) akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 
darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs, 
9) akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 
finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās, 
augsti kvalificētu vieslektoru un studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  
augstskolām. 

2.11.6. Prasības uzsākot studiju programmu 
Studiju programmā uzņem personas, kuras ir ieguvušas humanitāro vai starpnozaru zinātņu 
maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu mūzikā vai mūzikas pedagoģijā un nokārtojušas 
iestājpārbaudījumus: 
- kolokvijs par pieteikto promocijas darba tēmu un iesniegto pētniecisko darbu 
- svešvaloda 
 
2.11.7. Studiju programmu praktiskā realizācija  

(izmantotās studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības/mākslinieciski radošā darbība un tā ietekme uz 
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības/ mākslinieciski radošajos projektos). 

      Studiju saturu doktoranti apgūst kontaktstundu un patstāvīgā darba formās. 
Kontaktstundas tika organizētas grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju kursu apraksta 
plānojumam, docētāji grupu nodarbības strukturē lekciju, semināru, kolokviju formā, bet individuālās 
nodarbības praktikuma darba formā. Pagājušajā studiju gadā tika izvērtētas un konkretizētas  visu 
studiju kursu kontaktstundu un patstāvīgā darba stundu īpatsvara attiecības. Studiju programmas 
apguves noslēguma doktorantu zināšanu un prasmju novērtēšanai ir izstrādāts nolikums par 
promocijas pārbaudījumiem, kurā atspoguļotas pārbaudījumu prasības un kārtība, pārbaudījumu 
veidi, formas, organizācija un norise, noteikti Doktorantūras padomes kā pārbaudījumu vērtēšanas 
institūcijas, kā arī citu studiju kursu pārbaudījumu komisijas pienākumi un tiesības, zināšanu un 
prasmju pārbaudes un vērtēšanas nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, kā arī apelācijas kārtība.   

Specializāciju studiju kursu kontaktstundu, gan arī patstāvīgā darba uzdevumi ir ļoti 
atšķirīgi, katra studiju kursa studiju formas un metodes ir formulētas katra studiju kursa aprakstā.   

Studiju programmas realizācijā izmantotās pasniegšanas metodes atbilst programmas 
mērķiem un uzdevumiem. Regulārajās Doktorantūras padomes un Muzikoloģijas katedras sēdēs tika 
diskutēts par konkrētu metožu lietderību, aplūkojot to pielietojumu gan vietējā, gan starptautiskā 
līdzīgas ievirzes izglītības programmu kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu patstāvīgā darba 
efektivitāti, kontaktstundās tika skaidri formulēti uzdevumi un piedāvātas daudzveidīgas darba 
metodes  (datoru, multimediju un interneta izmantošana ir obligāti nepieciešama mūsdienīga studiju 
procesa sastāvdaļa). Šobrīd adekvāti studiju programmas mērķiem un uzdevumiem tiek izmantotas 
datortehnoloģijas bez kurām nav iedomājama kvalitatīva studiju procesa realizācija. Lekciju 
materiālu sagatavošanai bieži tiek izmantoti interneta resursi, taču vēl nepieciešams veikt gan radošu, 
gan materiāltehnisku ieguldījumu veiksmīgākai multimediju izmantošanai studiju procesā. 
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Studiju procesa inovācijas:   
   Studiju programmas praktiskās realizācijas procesā būtiska nozīme ir atbilstošās infrastruktūras 
esamībai, t.i. atbilstošām  telpām un aprīkojumam. Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda  
(ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai,  ar telpu prezentāciju 2012.gada 
23.janvārī ir noslēgti projektā iekļautie būvniecības darbi, kā arī iegādāts un uzstādīts viss 
aprīkojums.   
Projektā īstenošanas rezultātā ir:  
- izbūvēts ēkas 3.stāvs – 29 telpas un nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas,  
- jaunizbūvētās telpas aprīkotas ar mēbelēm un studiju procesam nepieciešamo aprīkojumu,  
- izbūvēts lifts, telpas pieejamas personām ar kustību traucējumiem,  
- izbūvētā skaņu ierakstu studija un iegādāts viss tai nepieciešamais aprīkojums,  
- modernizēta un labiekārtota bibliotēka un fonotēka: iegādātas jaunas mēbeles un audiovizuālais 
aprīkojums,  
- iegādāti jauni mūzikas instrumenti pianīni un flīģeļi (kopā 18),  
- renovēta fasāde (Raiņa bulv.) un vestibils (Barona ielas ēkai),  
- centrālajā vestibilā izvietota digitālā informatīvā afiša. 

Intrakstuktūras uzlabošanas rezultātā ir nodrošinātas plašākas studējošo patstāvīgā darba 
iespējas, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas tehnoloģijas un  
specializēts aprīkojums.    

JVLMA nodrošina iespējas kvalitatīva akadēmiskā darba veikšanai un, lai sekmētu studiju 
satura attīstību, sadarbojas ar sociālajiem partneriem – zinātniskās pētniecības iestādēm (Latvijas 
Zinātņu akadēmija), Kultūras ministriju, profesionālajiem mūziķu kolektīviem, mūzikas 
vidusskolām, pētniecības un kultūras institūcijām un pašvaldībām. JVLMA studiju programmas 
īstenošana ir saistīta ar valsts pasūtījumu, lai nodrošinātu valstij nepieciešamo mūzikas pētnieku, 
muzikologu un akadēmiskā personāla sagatavošanu.  

      Akadēmiskā darba kvalitāti nodrošina zinātnes un studiju vienotība. Ikviens JVLMA 
akadēmiskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic pētniecības un mākslinieciskās 
jaunrades darbu. Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana - tiek 
organizētas ārvalstu augstskolu profesūras meistarklases JVLMA - vidēji 42 meistarklases gadā, 
arī mūsu mācībspēku meistarklases ārvalstu augstskolās – Tallinā, Tartū, Viļņā, Klaipēdā, 
Zalcburgā, kā GURU lekcijas. Studiju satura ilgtspēja ir formulēta un tiek īstenota JVLMA 
rīcības virzienos: studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība; iekšējās kvalitātes vadības 
pilnveide; akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide; valsts kultūras 
attīstības vajadzībām atbilstošu izglītotu, prasmīgu un radošu speciālistu skaita palielināšana; 
starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana; finansējuma avoti un 
infrastruktūras nodrošinājums. 

JVLMA par savu darbību sniedz  informāciju publiskajā telpā.  Publicētā informācija ir 
objektīva, tajā iekļauj doktorantu un absolventu viedokli par piedāvātajām studiju programmām, 
paredzētajiem studiju rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem pasniegšanas, studiju un 
vērtēšanas pasākumiem. JVLMA organizē preses konferences, Uzņemšanas noteikumi un prasības ir 
publiski pieejami JVLMA mājas lapā. Pārskats par zinātniski pētnieciskā darba sasniegumiem un 
studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā. Sakarā ar to, ka studiju 
programmā iesaistītie mācībspēki (I.Grauzdiņa, A.Beitāne) piedalās citu studiju programmu 
izvērtēšanā kā eksperti, mūsu studiju programma tiek salīdzināta ar citu augstskolu programmām un, 
izmantojot labāko pieredzi, tiek ieviestas satura korekcijas. 
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Akadēmiskā personāla pētnieciskā,  mākslinieciskā un organizātoriskā darbība, 

tās ietekme uz studiju darbu 
Zinātniskā pētniecība ir viens no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas darbības 

pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot mūzikas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, 
vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai 
JVLMA darbojas Zinātniskās pētniecības centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras 
padome, Promocijas padome un Muzikoloģijas katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti 
zinātniskos semināros un konferencēs, publicēti dažādos izdevumos, kuru vidū viens no 
nozīmīgākajiem ir periodiskais izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt  
zinātnisko pētījumu veikšanā gan pieredzējušus akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos 
zinātniekus no bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. 
       Atbildīgā persona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto mērķu 
īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš vada 
Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā vadībā strādā 
Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda Dr. art. 
Anda Beitāne. 
Sniedzam docētāju pētnieciskā,  mākslinieciskā un organizātoriskā darbība individuālos 
sasniegumus 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
2011 
-  1. septembrī koncertlekcija Itāļu mūzika, Mākslas izstāžu zālē Birža 
-  3. septembrī koncertu vadība sarīkojumā JVLMA Barona ielas svētki 
-  6. oktobris – R.Jermaka autorkoncerts Rīgas Latviešu biedrībā 
-  20. novembris - koncerta vadība JVLMA Pāvelam Lisicianam – 100  
- Ērģeles-Bahs-laikmets. 6.koncerts. JVLMA. Atmiņu vakars Nikolajam Kačalovam – 100. 
- Pateicības un atvadu vārdi profesoram Imantam Kokaram. Diena, 2011.gada 29.novembris 
2012 
-  2. marts – Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerts JVLMA 
-  16. marts – kokles klases studentu koncerts, CD atvēršana JVLMA 
-  30. marts – J.Dūmiņa piemiņas koncerta vadība VEF Kultūras pilī 
- 18. aprīlis. Koncerta Ērģeles-Bahs-laikmets. 7. koncerts. vadība JVLMA ērģeļzālē 
-  20.aprīlis – Māras Doles piemiņas koncerta vadība JVLMA 
-  12.jūnijs – Tautasdziesmas daudzinājums Dziesmas tinu kamolā, RLB Zelta zālē 
-  CD Stāsts aiz stāsta anotācija (Spēlē JVLMA koklētāju ansamblis) 
profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
Komponētie skaņdarbi: 
- Mūzika filmai 360.  Pasūtītājs Dor Filmproduktions GesmbH, Vīne ( Austrija) 
 - Rundāles kvintets. Pasūtītājs LNSO (solistu grupa) 
- Kvintets četriem saksofoniem un klavierēm. Pasūtītājs Ķelnes saksofonu kvartets 
Skaņdarbu pirmatskaņojumi: 
- Ashug`s story, Kremerata Baltica, Vīne, 3.05.2012, dir. Andris Veismanis 
- Drāma altam un ērģelēm, Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīca, 01.06.2012 
- Psalmofonija, akadēmiskais koris Latvija, Rīgas Sv. Pētera baznīca, 19.06.2012 
profesore, Dr. art. Anda Beitāne 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Tradīciju robežas Latvijas etnomuzikoloģijā. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 
3. kongress un Letonikas 4. kongress. K. Barona dienu konference Tradīcija un robežas. Rīga, 
2011. gada 25. - 26. oktobris.  
- Referāts: Historical sources and fieldwork in Latvian ethnomusicology: experience and results. 
19th Meeting of the ICTM Study group on historical sources of traditional music Historical 
sources and contemporary fieldwork in ethnomusicology - relationship, dialogue, mutual benefit. 
Vīne (Austrija), 2012. gada 6. - 10. marts. 
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- Referāts: Multipart singing in Latvian traditional music: awards and everyday practice. Second 
symposium of the ICTM Study group for multipart music. Tirāna (Albānija), 2012. gada 22. - 29. 
maijs. 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
Paradigmu maiņa Latvijas etnomuzikoloģijā: atgriešanās pie latviešu un cittautu mūzikas 
sakariem. Grām.: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitātes 
akadēmiskais apgāds Saule, 2012. 22 – 36 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
- Dziesmu un deju svētku padomes locekle. 
- Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle 
- Valsts Kultūrkapitāla fonda tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja. 
- LZP eksperte mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija. 
- ICTM (International council for traditional music) daudzbalsīgās mūzikas un Vēsturisko avotu 
studiju grupu locekle. 
- Starptautiskās balāžu komisijas (International Ballad Comission/ Kommission fur 
Volksdichtung) locekle. 
- Rēzeknes Augstskolas Zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle. 
- Latvijas Kultūras akadēmijas promocijas padomes locekle. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
asociētā profesore, Dr. art. Inese Bite 
Dažādas aktivitātes 
- Sagatavots (iesniegts) publicēšanai lekciju konspekts harmonijā mūzikas vidusskolām ESF 
projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros.  
- Sagatavots (iesniegts) publicēšanai uzdevumu krājums harmonijā mūzikas vidusskolām ESF 
projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros.  
- ESF projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros lekcijs 
Harmonija mūzikas vidusskolā 2011. gada oktobrī.. 
profesors/pētnieks, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Akustiskā biokomunikācija un daži bērnu mūzikas veidi. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 1(61): 44-45. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 1. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 2(62): 46-50. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 2. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 3(63): 52-57. 
- Mūzikas hermeneitika. Piezīmes un fragmenti 3. Mūzikas Saule, 2011 Nr. 4(64): 50-53. 
- CD/DVD publikācija:Psalmu dziedāšana Latgalē. Officium defunctorum. The Office of the Dead in 
Latgale. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

Recenzija Diskursu savienošana. Letonica par Daces Bulas grāmatu Mūsdienu folkloristika. 
Paradigmu maiņa. Humanitāro zinātņu žurnāls Literatūra, folklora, māksla. Nr. 21. Rīga: Zinātne, 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve: 2011, 236-237 lpp. 
Dažādas aktivitātes 
JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
profesore/pētniece, Dr. art. Lolita Fūrmane 
Dalība konferencēs, semināros: referāts Mūzikas vēstures disciplīna un priekšstati par to Latvijā 
aprobētajos mācību izdevumos konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes 
aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis JVLMA. 
Dažādas aktivitātes 
- 15.07. - 30.09.2011. - Starptautiskā projekta "Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles senās nošu 
kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija" vadība un realizācija.  
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Projektā iesaistītas JVLMA un Leipcigas universitāte, Leipcigas Baha arhīvs, LNB Mūzikas 
nodaļa. Projekts realizēts ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansiālu atbalstu. Projekta 
rezultāti publiskoti starptautiskajā RISM (Repertoir international des sources musicales) 
katalogā.   
- 01.10.-20.11.2011. - zinātniskā DAAD stipendija pētniecības veikšanai Vācijas bibliotēkās un 
arhīvos. Izpētes centrā: Baha recepcijas jautājumi Baltijā. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 
Dalība konferencēs, semināros  
- Meistardarbnīcas vadība (kopā ar I.Nelsoni) Jauni akcenti mūzikas mācības programmā 
7.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pedagoģijas problēmas. 2011.gada 24. 
septembris, Daugavpils Universitāte. 
- Referāts System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention abilities by 7-8 years 
old children Starptautiskajā Kognitīvās psiholoģijas un biheivioristikas konferencē Singapūrā, 
2012.gada 13.-14.februāris. Līdzdalība V.Bernhofa referāta sagatavošanā.                                                    
- Referāts Mūzikas vēstures un Mūzikas teorijas katedru pirmā desmitgade konferencē 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis 
JVLMA. 
- Darbs žūrijā Jauno muzikologu starptautiskajā konferencē konkursā Gruzijā, Tbilisi. 2012. gada 
29.–30. aprīlis.  
- Meistarklases mūzikas skolu un augstskolas solfedžo pedagogiem (lekcijas un praktiskās 
nodarbības) Gruzijā, Tbilisi Mūzikas akadēmijā. 2012.gada 1.–2.maijs. 
- Referāts Galantās spēles Jozefa Haidna klaviersonāšu finālos 7. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. 
gada 10. maijs  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Grāmata Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Arnolda Klotiņa 
redakcijā. Teksta autori I.Grauzdiņa, L.Kārkliņš, A.Klotiņš, D.Mazvērsīte, I.Šarkovska-Liepiņa. 
Rīga: LU LFMI, 2011. 
- Raksts Meklējiet pēc adreses www.music.lv/lek jeb īsi par Latvijas ērģelēm. Rakstu krājums 
Otrā starptautiskā muzikoloģijas studentu konference konkurss. 88.- 98.lpp.[krājumā ievietoti arī 
docētāju – žūrijas locekļu – referāti] Vano Saradžišvili Tbilisi Valsts konservatorija, 2012. 
- Raksts Jauni fakti par Valkera ērģelēm Rīgas Domā. Zinātnisko rakstu krājumā Mūzikas 
zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012.120.–
132.lpp. 
- Līdzautore  V.Bernhofa publikācijai System of pitch and rhythm patterns to promote aural 
attention abilities by 7-8 years old children konferences zinātnisko rakstu krājumā (Print ISSN: 
2251-1865, E-Periodical ISSN: 2251-1881) 
- Līdzautore V.Bernhofa rakstam System of pitch and rhythm patterns to promote aural attention 
abilities in 7-8 years old children  iesniegts ekspertiem (international peer-review) 
recenzēšanai.The GSTF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)- (Print ISSN: 2251-2853, E-
periodical: 2251-2861) 
- Raksts Skaņu ierakstu izmantojums muzikālās dzirdes attīstībā. Rēzeknes Augstskolas 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Māksla un mūzika kultūras diskursā rakstu 
krājumam (konference notiks 2012. gada 28.–30.septembrī) 
- Raksts Latviešu komponisti un mūziķi grāmatā Latviešu vārdi Krievijas vēsturē (1 loksne), izd. 
Amber Bridge Baltic fonds. Nodots publicēšanai 2012. jūnijs. 
- Zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, IV sastādītāja un 
galvenā redaktore. Daugavpils: DU akad.apg. Saule, 2012. 

  



567 
 

 
Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu 

krājumam Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Recenzija par I.Žunes grāmatu Kāda mūziķa dzīves stāsts (par I. Grapu). 2012. gada aprīlis 
(manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Marinas Karasjovas (Maskava) vieslekcijas solfedžo metodijas aktualitātēs organizēšana 
republikas MS pedagogiem JVLMA 11.10.11 
- Vispārizglītojošo skolu audzēkņu solfedžo olimpiāde – materiālu sagatavošana un darbs žūrijā 
JVLMA 8. Marts. 
- 16.03.2012. Jaunais lektors – seminārs Mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Līdzdalība semināra 
organizācijā un vērtēšanā. 
- Līdzdalība ESF projekta Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanā  programmā 
Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana. 
Līgums – lektora pakalpojumi – no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. augustam. 
Lekcijas un praktisko nodarbību tēma: I.Grauzdiņa. Mūzikas klausīšanās organizācijas formas un 
saturs jaunākajās klasēs. 
- 2011.gadā: 6. oktobris - JVLMA, 25. oktobris - Cēsīs, 26. oktobris - Rīgas 80. vsk., 27. oktobris 
- Ludzā, 28. oktobris - Rīgas 25. vsk, 29. oktobris - Rēzeknē; 21. novembris – Rīgā. 
- 2012. gadā: 24.-27. janvāris - Rīgā, 13. februāris - Ventspilī, 12. marts – Limbažos, 13. marts – 
Alūksne, 24. marts – Rīga, 10. aprīlis – Daugavpilī. 
- 2011.gada 11.-17.oktobris – kursi MV mūzikas teorijas pedagogiem: Lekciju tēmas: 1) Soli pa 
solim praktiskās harmonijas apguvē; 2) Harmonijas apguves ceļš angļu pedagogu skatījumā; 3) 
JVLMA e-vides prezentācija. 
- 2011.gada novembris: lekcija MV stīgu instrumentu pedagogu tālākizglītības kursos Baroka 
laikmets mūzikā: afektu teorija, muzikālā retorika, tipiskie žanri un formas. Jelgavā (27.11), 
Daugavpilī (28.11), Rīgā (30.11). 
- 2011.gada 31.oktobris - Seminārs Mūzikas vidusskolu mūzikas teorijas skolotājiem: Kursu 
izvērtējums – dalībnieku aptaujas rezultātu apkopojums un analīze. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
locekle. 
docente/pētniece, Dr. art. Baiba Jaunslaviete 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Das Schaffen von Alfrēds Kalniņš (1879–1951) aus der Sicht der deutschen 
Musikkritik, nolasīts  23. starptautiskajā Baltijas seminārā Musik im Baltikum  Lineburgā 
(Vācijā), 2011. gada 11. novembrī.  
- Referāts Alfrēda Kalniņa vokālā mūzika cittautu kritiķu skatījumā. Nolasīts Daugavpils 
Universitātes 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2012. gada 19. Aprīlī. 
Dažādas aktivitātes: JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti 
redakcijas kolēģijas vadītāja, galvenā redaktore. 
lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 
2011./2012. akadēmiskajā gadā atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. 
docents/pētnieks, Dr. art. Jānis Kudiņš 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the local stylistic traditions in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. Starptautiska zinātniskā konference 
Principles of music composing: National Romanticism and Contemporary Music (Mūzikas 
kompozīcijas principi: nacionālais romantisms un mūsdienu mūzika). Viļņā (Lietuva), Lietuvas 
Komponistu Savienībā, 2011. gada 19.–21. oktobrī.  
- Referāts The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the 
early 21st century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic 
works by Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats.  
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Starptautiska zinātniskā konference The musical work as sign (Mūzikas darbs kā zīme). Bidgoščā 
(Polija), Bidgoščas Mūzikas akadēmijā, 2011. gada 22.–23. novembrī.  
- Referāts The notion of style and peculiarities of its perception within the context of music study 
of 20th century modernism and postmodernism. Starptautiska zinātniskā konference New Music in 
History Writing and New Approaches to Writing Music History (Jaunā mūzika vēstures 
pētniecībā un jaunas pieejas mūzikas vēstures izpētē). Tallinā (Igaunija), Igaunijas Mūzikas un 
Teātra akadēmijā, 2012. gada 2. – 4. februārī.  
- Referāts Muzikoloģijas studijas JVLMA. No pirmsākumiem līdz šodienai skaitļu, faktu un 
nozares definīciju kontekstā konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes 
aktualitātes. 2012. gada 13. aprīlis JVLMA. 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Neoromanticism as a dominating tendency in the symphonic music of latvian composers in the 
last third of the 20th century and the beginning of the 21st century. The local causes for its 
topicality in the context of European music history. In: Principles of music composing: National 
Romanticism and Contemporary Music. Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre, 
2012 (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. gada oktobris). 
- The tendency of Neoromanticism in the symphonic music of Latvian composers in the early 21st 
century. Several aspects of the stylistic synthesis and intertextuality in the symphonic works by 
Pēteris Vasks, Juris Karlsons and Arturs  Maskats. In: The musical work as sign. Bydgoszcz: 
Akademia Muzycna im. Feliksa Nowowiejskiego (pieņemts publicēšanai, izdošanas laiks – 2012. 
gada novembris). 
- Recenzija A.Klotiņa rakstam Latviešu mūzika enciklopēdiskajam zinātnisko rakstu krājumam 
Latvieši un Latvija, LZA Baltijas sociālo pētījumu centrs, 2012 (manuskripts). 
Dažādas aktivitātes 
- Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 
Daugavpils Universitāte, 2011. gada 6. maijā organizācijas komitejas un redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA zinātniskās pētniecības projekta Dažādu laikmetu mūzika kritiķu, muzikologu un 
filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes paradigmu meklējumi vadītājs 
– koordinators, projekta mērķis – pētījumu materiālu izstrāde periodiskajam izdevumam Mūzikas 
akadēmijas raksti. 
- JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 
loceklis. 
- JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 
- Organizējis semināru mūzikas literatūrā mūzikas vidusskolu teorētisko priekšmetu pedagogiem. 
JVLMA, 2011. gada 31. oktobris. 
- Organizējis sacensības (semināru) Jaunais lektors mūzikas vidusskolu pedagogiem un 
audzēkņiem. JVLMA, 2012.gada 16. marts. 
- JVLMA muzikoloģijas studiju pirmā izlaiduma 60 gadskārtas atcerei veltītās konferences 
Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes rīkotājs un konferences 
vadītājs. JVLMA, 2012. gada 13. aprīlis. 
lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 
Dažādas aktivitātes 
- Pētera Vaska mūzikas kompaktdiska „Vox amoris“ (izdevējs  SCHOTT/WERGO, Vācija)  
mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 
- Rudens Kamermūzikas festivāls 2012 -mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde (2012). 
- Starptautiskas ekspertu komisijas locekle Ensemble Modern (Frankfurte) un Vidus-Austrum-
Eiropas reģiona Gētes institūtu kopīgi attīstītajā starptautiskajā projektā „Woher? – Wohin?  
Mythen – Nation – Identitäten“. 
- Eseja Uzskaņotam klusumam // Liepājiņa : neparasta laikmetīgās arhitektūras un pilsētvides 
grāmata. Liepāja: Biedrība KLUBS, 2011, 102- 103. lpp. 
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- ES finansētās Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas ietvaros realizēta 
pētnieciskā darbība Parīzes mūzikas muzejā, kā arī K. A. Debisī  daiļradei veltītu lekciju 
apmeklējums Musée de l'Orangerie. 2012. gada 9. - 14. maijs, Parīze. 
- Teorētisko un praktisko nodarbību vadība profesionālās kultūrizglītības pedagogu 
tālākizglītības kursos Daudzveidīgas mācību metodes profesionālā vidējā izglītības programmā 
Mūzikas teorija. 2011. gada 14. Oktobris. 
profesore, Dr. art. Jeļena Ļebedeva 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mūzikas formas kurss Muzikas Akademija: tradīcijas un pieejas dažados laika posmos 
konferencē Muzikoloģija Latvijā. Pagātnes pieredze un tagadnes aktualitātes. 2012. gada 13. 
aprīlis JVLMA. 
- Referāts Latvijas komponistu skaņdarbu orķestrim žanru panorāma: statistiski hronoloģisks 
aspekts 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un 
mainīgais. Daugavpils Universitāte, 2012. gada 10. maijs.  
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.): Par formu un tās funkcionālo aspektu mūzikā. Grām.: 
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds 
"Saule", 2012. 178-192 lpp. 
Dažādas aktivitātes: JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti 
redakcijas kolēģijas locekle. 
profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.) 
- Daži polifonijas teorijas aspekti (krievu val.). Grām.: Istorija osvešajet put' sovremennosti. 
Maskavas Konservatorija, 2012. 
- 15. gadsimta Anglijas daudzbalsības nozīme stingrā stila principu veidošanā (krievu val.). 
Grām.: Istorija osvešajet put' sovremennosti. Maskavas Konservatorija, 2012. 
Dažādas aktivitātes: JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas Akadēmijas Raksti 
redakcijas kolēģijas loceklis. 
lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha 
Dalība konferencēs, semināros  
- Referāts Mesa mūsdienu latviešu mūzikā (uz Romualda Jermaka un Pētera Butāna mesu 
pamata) /Месса в современной латышской музыке (на основе месс Ромуала Ермака и 
Петериса Бутана). 3. Starptautiskajā Muzikoloģijas studentu konference Tbilisi Konservatorijā 
(Gruzija) 2012. gada 27.-29.aprīlī. 
- Referāts Polifonās domāšanas izpausmes Jura Karlsona kantātē Laudate Domino. 7. 
Starptautiskā zinātniskā konference Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais Daugavpilī 
2012. gada 10.maijā.  
pētnieks, Dr. art. Armands Šuriņš 
Dažādas aktivitātes 
* Programmas tekstu izstrāde JVLMA simfoniskā orķestra koncertiem:  
- 2011. gada septembrī, JVLMA SO sezonas atklāšanas koncerts (J. Haidns un F. Lists), 
- 2012. gada janvārī/februārī 2012., JVLMA SO koncerts Mūžam dzīvā klasika (ar L.van 
Bēthovena 6.simfoniju), 
- 12.III 2012., JVLMA Klavieru katedras pedagogu 1.konc. J.Vītolam - 150, 
- 31.III 2012., JVLMA SO koncerts Ziemeļu skaņkārtā, 
- 26.IV 2012., JVLMA SO sezonas noslēgumkoncerts LU (ar F. Lista Kronēšanas mesas 
atskaņojumu programmā). 
* Anotācija prof. Jura Kalnciema ieskaņotajam CD Sursum corda (F.Lista mazākpazīstamie 
klavierdarbi, sakarā ar komponista 200-gades atceri). 
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* ESF projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība īstenošanas ietvaros izdots 
mācību materiāls Uzskates līdzekļu  kopumu viduslaiku, Renesanses un baroka mūzikas apguvei 
mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Rīga, Valsts izglītības valsts aģentūra, 2012. 
lektore, Mg. art. Ieva Tihovska 
Publikācijas (raksti, grāmatas u.c.): Sēlpils un Vārnavas mūzika CD Saucējas. Dziediet, meitas 
vokorā: Sēlpils un Vārnavas folklora bukletā. Lauska, 2012. 

 
Doktorantu iesaistīšana pētnieciskos projektos  

Zinātniskā darba aprobācijas prakses ietvaros doktorantu dalība zinātniskajās konferencēs 
(Daugavpils Universitāte, Rēzeknes augstskola, Erasmus apmaiņas programmas projektos 
ārvalstu zinātniskajās institūcijās) un citos projektos sekmēja mūsdienīgu un praktiski 
pielietojamu zinātniski pētniecisku darbu izstrādi, kas rezultējās doktorantu zinātnisko darbu 
izstrādē un aizstāvēšanā. 

Atskaites periodā (2011.) izstrādātie promocijas darbi, pabeidzot doktora studiju programmas 
Muzikoloģija sekmīgu apguvi:  

Valdis Bernhofs, promocijas darbs Skaņaugstuma un ritma struktūrsistēma audiālās uzmanības 
attīstībai, (darba izstrādes zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, recenzenti 
prof./pētn. Mārtiņš Boiko, asoc. prof. Anda Beitāne) 

Ieva Tihovska, promocijas darbs Mūzikas loma Latvijas romu identitātē un publiskajā 
reprezentācijā (darba izstrādes zinātniskais vadītājs prof./pētn Mārtiņš Boiko, recenzenti asoc. prof. 
Anda Beitāne, prof. Ilma Grauzdiņa) 

Indriķis Veitners, promocijas darbs Latvijas džeza vēsture 1920. –1944. (darba izstrādes 
zinātniskais vadītājs prof./pētn Mārtiņš Boiko, recenzenti prof./pētn. Lolita Fūrmane, doc./pētn. Jānis 
Kudiņš) 

 
JVLMA Promocijas padomē aizstāvēts promocijas darbs:  

Inese Žune, promocijas darbs - disertācija Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā 
(zinātniskā vadītāja profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa, Promocijas padomes recenzents – prof./pētn. 
Mārtiņš Boiko). Ar JVLMA Promocijas padomes 2011. gada 18. maija lēmumu I. Žunei piešķirts 
mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātniskais grāds muzikoloģijas apakšnozarē. 

Doktora studiju programmas absolventi Guntars Prānis, Zane Prēdele un Ieva Gintere 
pilnveido promocijas darbus aizstāvēšanai JVLMA Promocijas padomē. 

Promocijas darbu tēmas: 
Ieva Gintere – „Konceptuālisms kā jauns 20. un 21. gadsimta mijas latviešu mūzikas virziens” 
Guntars Prānis – „Rīgas lokālā tradīcija Eiropas viduslaiku mūzikas kontekstā 
Zane Prēdele – „Jāzeps Vītols. Personība kultūrvēsturiskā diskursā”  
 

Zinātniski pētnieciskā darba kvalitatīvas īstenošanas nolūkos JVLMA piedalās vairāku 
starptautisku organizāciju darbā, piemēram: 
AEC (Association Europeenne des Conservatoire) www.aecinfo.org 
ABAM (Association of the Baltic Academies of Music) www.abam.dk 
ELIA (European League of Institutes of the Arts) www.elia‐artschools.org 
NICA (Network of International Cooperation in Arts) 
EPTA (European Piano Teacher Association) 
ESTA (European String Teacher Association) 
EVTA (European Vocal Teacher Association) 
ECMTA (European Chamber Music Teacher Association) 
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2.11.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri: 
1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā arī dalību konferencēs un 

publikācijas vērtē Doktorantūras padome, klātesot promocijas darba vadītājam un vismaz vienam 
Promocijas padomes pārstāvim; 

2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās izvēles studiju kursu apguves 
rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;  

3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus kopumā vērtē DP un lemj 
par doktoranta atestāciju nākamajam periodam, studiju turpināšanu vai arī par studiju pabeigšanu. 

Doktoranta pienākumi: 
- reizi semestrī uzstāties JVLMA  doktorantu zinātnisko darbu lasījumos; 
- uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un  
studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu, atbilstoši  
JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba izstrādes  
un noformēšanas kārtību; 
- patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas darba literatūru un pierādīt savu 

kompetenci pārbaudījumos; 
- studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties vismaz divās starptautiskajās 

konferencēs vai semināros; 
- katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna izpildi.   
Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas darba priekšaizstāvēšana.  
Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP  6.semestra sākumā.  
Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba 

izstrādes un noformēšanas kārtību jāiesniedz vienu mēnesi pirms izsludinātā priekšaizstāvēšanas 
datuma. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi māklsas zinātnes attiecīgās 
apakšnozares eksperti.  

Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē DP, piedaloties vismaz  diviem Promocijas padomes 
pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par studiju programmas apguves rezultātiem.  

Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā saņemto vērtējumu, vienas 
dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu paziņošanas ir tiesības iesniegt rektoram motivētu rakstisku 
lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors uzdod DP divu darbadienu laikā izvērtēt tās lēmumu 
par doktoranta zināšanu vērtējumu un iesniegt motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi 
DP locekļi. Rektors izvērtē DP skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo doktorantam divu dienu 
laikā.  

Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem JVLMA izziņu.  
Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu doktorants iegūst atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.  
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 
studiju kursos. 

Vērtēšanas pamatformas 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 
minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti. 
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Vērtēšanas kritēriji 
Doktoranta zināšanas un prasmes vērtē , izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

 
Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir diferencēts un nediferencēts - 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
 
2.11.9. Studiju programmas izmaksas 
Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos iestrādātajiem 
kritērijiem un parametriem 

Apz. Normatīvs Vērtības  Aprēķinātie lielumi 
1 2 3  4 5 

N1 Akadēmiskā personāla  darba alga mēnesī A B=proporcija A*B Ls 538,20

profesors Ls 826,00 15% Ls 123,90  
asociētais profesors Ls 661,00 15% Ls   99,15  
docents Ls 529,00 30% Ls 158,70 
lektors Ls 423,00 25% Ls 105,75 
asistents Ls 338,00 15% Ls   50,70 
proporcijas (B)  100%  X 
akadēmiskā personāla vidējā darba alga gadā Ls 6 458,40
vidējais studentu skaits uz vienu akadēmisko 
personu 

19 

akadēmiskā personāla darba alga uz vienu 
studiju vietu gadā 

Ls 339,92 

Darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu 
mēnesī 

Ls 360 

vidējais studentu skaits uz vienu darbinieku 15 

darbinieku darba alga uz vienu studiju vietu 
gadā 

Ls 288,00 

darba alga uz vienu studiju vietu gadā Ls 627,92 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi 
1 2 3 

N2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents 24,09% 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 151,26 

N3 komandējumu un dienesta braucienu izmaksas Ls 8,76 

N4 
 
 

abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī Ls 2,75 

studentu sk.uz vienu tālruni  20 

vienas sarunu minūtes cena Ls  0,0354 

cik dienas gadā runā 240 

sarunu ilgums dienā minūtēs 37 

tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 17,37 

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā Ls 0,40 

sakaru pakalpojumu izmaksas kopā Ls 17,77 

viena kv.m. zemes nodokļa pamatlikme  Ls 0,3160 

viena studiju vieta (kv.m.) 3 

vidējais ēku stāvu skaits 3 

zemes nodoklis uz vienu studiju vietu gadā  Ls 0,63 

viena kv.m.kārtējais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.kapitālais remonts Ls 2,000 

viena kv.m.avārijas remonts Ls 1,000 

remontu izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 15,00 

tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz kv.m. Ls 0,20 

tehniskās apkopes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā  Ls 6,00 

administratīvā darba nodrošināšanai (% no kopējās summas) 4% 

administratīvā darba nodrošināšanai gadā uz vienu studiju vietu Ls 1,58 

citi pakalpojumi (% no kopējās summas) 4% 

citi pakalpojumi  Ls 1,64 
pakalpojumu apmaksa Ls 186,65 
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Apz. Normatīvs Aprēķinātie lielumi  
1 2 3 

N5 elektroenerģijas 1 kWh cena Ls  0,045 

6 mēnešu apgaismojuma lietošanas laiks vienā dienā  3,5 

datoru darbināšanas laiks dienā (pavisam 10 mēnešus) 4 

par patērēto elektroenerģiju Ls 4,17 
apkure 1 kv.m. mēnesī Ls 0,55 
apkure (7 mēn.) Ls 11,55 
ūdensapgāde kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. ūdens cena Ls 0,258 

ūdensapgāde  Ls 3,10 
kanalizācija kub.m. uz vienu studiju vietu gadā  12 

1 kub.m. kanalizācijas cena Ls 0,225 

kanalizācija   Ls 2,70 
mācību līdz. un materiālu iegāde vienai studiju vietai gadā Ls  4,50 

inventāra iegādes izmaksas vienai studiju vietai gadā Ls  2,50 

kancelejas preces Ls  5,20 
materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs Ls  47,66 

N6 mācību grāmatas uz vienu studiju vietu gadā 13 

grāmatu kalpošanas laiks (gados) 10 

vienas grāmatas vidējā cena Ls  8,00 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls 10,40 

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studiju vietu gadā Ls  2,00 

grāmatu un žurnālu iegāde Ls 54,31 

N7 iekārtu iegāde uz vienu studiju vietu gadā Ls 34,90 

iekārtu modernizēšanas izmaksas (% no inventāra izmaksu 
summas) 

10% 

izmaksas iekātru modernizēšanai Ls  3,49 

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas Ls  168,15 

Tb2008 - vienas  studiju vietas bāzes izmaksas 
2011.gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)  

1244,71 

Koefic. 
4,44 

Vienas studiju vietas 
izmaksa gadā  

Ls 5526,51 
 

Sporta (Ls 4,- gadā), kultūras (Ls 2,- gadā) un tālsatiksmes (Ls 3,- mēnesī) izmaksas uz vienu 
studiju vietu gadā Ls 36,-  

Vienas bakalaura līmeņa studiju vietas izmaksa gadā ir Ls 5562,51 x 3 doktora progr. koefic. 
= Ls 16687,53 (doktoranta studiju vietas izmaksa), bet valsts finansējuma piešķīrums uz vienu 
studiju vietu bija mazāks par 24,75%, t.i vidēji mazāks par Ls 4130,-.   
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2.11.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 
izglītībā 

      Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Zinātniskās darbības likuma un Augstskolu likuma 
(saīsin. AL) 55.panta Studiju programmas prasībām. Studiju programmu reglamentē speciāls 
dokuments – Studiju satura un realizācijas apraksts. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst 
AL prasībām, programmā aprakstītie studiju rezultāti  - zināšanas, prasmes un kompetence atbilst  
Ministru kabineta noteikumu Noteikumi par Latvijas Izglītības klasifikāciju  2.tabulā noteiktajām 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (saīsin. EKI) aprakstu prasībām, t.i. 8.līmeņa prasībām.  
   Studiju programma noslēdzas ar promocijas darba izstrādi un aizstāvēšanu Promocijas 
padomē. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas prasības atbilst Ministru kabineta 27.12.2005. 
noteikumu Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji 
prasībām. 

Studiju programma ir licencēta,   15.09.2010. atkārtoti akreditēta uz sešiem gadiem,  
akreditācijas lapas Nr.028-1922, akreditācijas termiņš līdz 31.12.2016. 

2011.gada oktobrī Augstākās izglītības padomes pieaicinātie starptautiskie eksperti izvērtēja 
studiju virziena Māksla īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Muzikoloģija.  
Ekspertu vērtējums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti pozitīvs.  

 
2.11.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 
Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Latvijā akadēmiskā doktora studiju programma Muzikoloģija tiek īstenota tikai 
JVLMA. Studiju programmas apraksts  ir salīdzināts ar mākslas zinātņu nozares līdzīgām 
studiju programmām, t.i. ar Latvijas Kultūras akadēmijas humanitāro zinātņu doktora studiju 
programmu “Mākslas”, ar Latvijas Universitātes Filoloģijas doktora studiju programmas 
Mākslas zinātnes nozares apakšnozares studiju programmu muzikoloģija (etnomuzikoloģija), kā 
arī ar Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas un Tartu Universitātes doktora studiju programmām 
Muzikoloģija. 

Katrā valstī, neatkarīgi no piederības vai nepiederības ES, augstskolās ir atšķirīgi veidotas 
doktorantūras programmas, kas lielā mērā izriet no katras augstskolas un katras valsts iedibinātām 
tradīcijām. Kredītpunktu sadalījums pa  studiju kursiem, samērs starp obligāto un izvēles daļu, 
aprobācijas prakses sadales, īpaši asistenta pedagoģiskās prakses iekļaušana vai neiekļaušana katrā 
no aplūkotajām Tartu  un Viļņas augstskolu studiju programmām variējas, ņemot vērā doktora 
grāda nosaukumu. Aplūkoto Baltijas valstu augstskolās studiju ilgums ir nemainīgs, vienāds. 
Doktora studiju programmām, t.sk. arī JVLMA ir raksturīgs starpdisciplinārisms, patstāvīgu 
zinātnisku studiju, zinātnisko lasījumu un publikāciju  nozīme.  

Kopsecinājums: doktorantūras programmās, kas aptver mākslas zinātni plašākā vai šaurākā 
apakšnozaru diapazonā ir akcentēts studiju starpdisciplinārais raksturs, tradīciju samērošana ar 
mūsdienu prasībām, variēšanās starp obligāto un izvēles studiju kursu daļu, ko nosaka katras 
attiecīgās augstskolas iespējas un tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un 
tematiskajā ievirzē). 
 

2.11.12. Informācija par studējošiem: 
- studējošo skaits kopā – 18 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem studēja –  
- 18 doktoranti; par studiju maksu – 0 doktoranti; 
- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  2 doktoranti, no tiem: par valsts budžeta 
līdzekļiem – 2 doktoranti; par studiju maksu –  0 doktoranti; 
- absolventu skaits kopā – 5 doktoranti (studēja par valsts budžeta līdzekļiem). 
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2.11.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
Gatavojoties starptautisko ekspertu vizītei JVLMA (Augstākās izglītības padomes ESF iniciēts 

projekts) Doktorantūras padome veica doktorantu aptauju par studiju programmas īstenošanas 
jautājumiem. Doktorantu aptauju analīzes rezultāti apliecināja, ka studiju programma ir saturīga, 
daudzpusīga, saturs nodrošina studiju programmā formulēto mērķu sasniegšanu un paver plašas 
iespējas konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu zinātniskajam, 
akadēmiskajam un organizatoriskajam darbam.  Visi katedras docētāji mutisku pārrunu formā veica 
aptaujas par studiju procesa kvalitāti nosakošajiem jautājumiem, lai varētu koriģēt studiju darba 
organizāciju un sava darba efektivitāti. Doktorantu ierosinājumi ir apspriesti Doktorantūras padomes 
sēdēs. Atskaites periodā tika organizēta nodaļas doktorantu aptauja par tiem docētājiem, kuri 
piedalījās vēlēšanās akadēmiskajos amatos. Doktoranti atzīmēja JVLMA akadēmiskā personāla 
augsto darba profesionalitāti. Atjautās studējošie ir izteikuši priekšlikumu par bibliotēkas fondu 
atjaunināšanu, kā piemēram - neizslēdzot klasisko partitūru esamību, ir nepieciešama modernās 
mūzikas  partitūru iegāde vai arī kādas citas pieejamības nodrošināšana.  

Apkopojot doktorantu aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka doktoranti pamatā ir 
apmierināti ar mūsu docētāju darbu un uzskata, ka studiju procesā profesionālu docētāju vadībā 
saņem zināšanas un prasmes, kuras ir nepieciešamas nākošajam speciālistam: 
 - piedāvātais kursu saturs atbilst attiecīgās specializācijas nepieciešamajām kompetencēm, ir 
iespējas atbilstoši doktora darba tēmai izvēlēties specializācijas studiju kursus, kurus ir iespējams 
apgūt arī citās augstskolās; 
 -  uzsākot kursu, docētāji iepazīstina ar kursa apguves prasībām, informē doktorantus arī par 
kompetences pārbaudes prasībām un kritērijiem. 

Doktoranti pozitīvi vērtē iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos, 
meistarklasēs, Erasmus un NordPlus apmaiņas programmās.  

 

2.11.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
2012.gada absolventiem tika organizēta aptauja par studiju programmā īstenoto studiju kursu 

nozīmības (svarīguma) izpēti nākošā speciālista nepieciešamās kompetences ieguves kontekstā. 
Piedāvātās aptaujas mērķis bija noskaidrot absolventa attieksmi pret studiju procesa gaitu un 
mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. No 5 absolventiem, aptaujā piedalījās 2 absolventi. 

Absolventi uzskata, ka studijām uzstādītos mērķus ir sasnieguši, ar sasniegto ir apmierināti. 
Absolventi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pietiekamas, lai praktiskajā darbībā veiktu 
speciālistam uzticētos pienākumus, apgūtie studiju kursi un to pasniegšanas kvalitāte kopumā atbilst 
specialitātes prasībām. Pozitīvi tiek vērtēta zinātniskā darba aprobācijas prakses organizēšana. 

Absolventi atzinīgi novērtēja muzikoloģijas katedras docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu 
profesionālo darbu. Kā ļoti nozīmīgu kvalitātes faktoru absolventi  atzīst radītās plašas iespējas 
iesaistīties pētnieciskajos un radošajos projektos.  

Sakarā ar to, ka Augstskolu likumā veiktajos grozījumos (3.pants Augstskolu uzdevumi) 
augstskolām ir papildināts uzdevumu uzskaitījums, JVLMA ir veikusi virkni pasākumus, lai no 
absolventiem saņemtu informāciju par viņu nodarbinātību.  Izanalizējot saņemto informāciju, 
varam secināt, ka mūsu absolventi strādā savā muzikologa profesijā.  
 

2.11.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Doktoranti ir ieinteresēti JVLMA darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot doktorantus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 
institūcijās – Doktorantūras padomē, Senātā, Satversmes sapulces sastāvā.  
        Respektējot doktorantu ierosinājumus, tika aktualizēts B un C daļas studiju kursu klāsts, 
papildināts un atjaunots informatīvais un uzziņas materiālu  klāsts. Pilnveidots studiju kursu 
saturs un plānojums. 

 

 
     Rektors                                                                                              profesors A.Sīmanis 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 
uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. 

Šā novērtējuma kritēriji ir: 
3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības 
telpas veidošanas rekomendācijām 
3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējēm vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 
 

3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena Māksla  studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst Latvijas 
normatīvo aktu prasībām: 
1)  Latvijas Augstskolu likums  (VI nodaļas Studijas augstskolā  šādiem pantiem: 
55.pants Studiju programmas,  
55.2 pants Studiju programmas licencēšana,  
55.3. pants Studiju virziena akreditācija, 
56.pants Studiju reglamentācija, 
56.1. pants Studiju kurss, 
57.pants Studiju ilgums 
58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi, 
59.pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija  
63.pants Doktora grāda piešķiršana (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora augstākās 
izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 
2) Zinātniskās darbības likums  
11.pants  Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība  (prasības attiecas uz akadēmiskā 
doktora augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 
3) Ministru kabineta noteikumi: 
-  20.11.2001. Ministru kabineta noteikumi  Nr.481  Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu  (prasības attiecas uz septiņām profesionālām bakalaura 
studiju programmām, divām profesionālām maģistra  studiju programmām), 
- 03.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.2 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu (prasības attiecas uz vienu akadēmisko maģistra augstākās izglītības studiju 
programmu Mūzika ), 
- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 
pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (prasības, kas attiecas  uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu 
formulēšanu un sasniegšanu  attiecas uz visām vienpadsmit studiju programmām), 
- 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2.pielikums Profesiju standarti: 
1.25. Skaņu režisora profesijas standarts 
1.64. Muzikologa profesijas standarts 
1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts 
1.66. Komponista profesijas standarts 
1.67. Vokālista profesijas standarts 
1.68. Horeogrāfa profesijas standarts 
(profesijas standarta prasības attiecas uz profesionālām bakalaura studiju programmām), 
- 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumi Nr.347 Noteikumi par prasībām pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, pielikums Prasības pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, 
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- 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 
kārtību uzņemšanai studiju programmās, 
- Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumi Nr.994 Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, 
- 27.12.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda 
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēr iji  (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora 
augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija),  
- 02.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.656 Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti 
augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti. 
 

Studiju virziena Māksla  studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst Eiropas 
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, t.i. 
- Boloņas deklarācijai un  Boloņas procesa vadlīnijām. 
Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir paveikti šādi uzdevumi:  
- ieviesta  trīsciklu (bakalaura -maģistra - doktora) grādu sistēma,  
- pilnībā ieviesti kvalifikāciju izprotamības veicināšanas instrumenti:  
- Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un Eiropas vienotā diploma pielikums (Eiropas komisija 
ir piešķīrusi atzinības zīmi JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas 
piemērošanā un diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā), 
 

- atbilstoši  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju 
prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta  JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas stratēģija , 
 

- studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu 
aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras  
prasībām,  
 

- studiju programmu saturs ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas 
lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. 
Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji 
pamatojas uz Dublinas deskriptiem, 
 
- JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim 
(EIM), 
 
- Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999) 
 

- Boloņas procesa ministru komunikē: Londonas ministru komunikē (2007) Eiropas 
Augstākās izglītības telpas veidošana 
 

- Starpvaldību līgumi: 
* Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 
(UNESCO) sadarbības memorands; 
* Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas 
valdības Līgums par kopīgas izglītības telpas izveidošanu Baltijas valstīs; 
* Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības Līgums par sadarbību 
kultūrā, izglītībā un zinātnē 
* Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par 
abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības 
jomā  
 

- 2011. Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģiju 
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3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

JVLMA sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām īsteno saskaņā ar 
JVLMA Satversmi. Sadarbības nepieciešamību diktē kultūras un izglītības institūcijām izvirzītie 
kopīgie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarbības jautājumu loks ir plašs un daudzpusīgs, 
t.sk. tiek risināti arī jautājumi par absolventu nodarbinātības iespējām. Abpusēji sadarbojoties, 
JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas (orķestrus, korus, baleta trupas) ar 
nepieciešamajiem mūziķiem pamatā tikai īstermiņa vajadzībām.  

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā 
Latvija”, kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz 
2020.gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts 
ilgtspējīgā izaugsmē. Par valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” prioritātēm 
izvirzīta kultūra kā identitātes un radošuma pamats, kultūras un radošās industrijas, radošu 
teritoriju attīstība un radošā izglītība, tāpēc, akcentējot starpnozaru sadarbības nozīmi, diskusijās 
piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un dažādu jomu eksperti. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 
radītas plašas iespējas. 

Sniedzam Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un izglītības institūciju 
sarakstu: 

Kultūrizglītības iestādes 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  
Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  
Profesionālās organizācijas 
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais  orķestris";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”;  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera”;  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris";  

            Amatiermākslas joma:   
            368 kori, 566 vokalie ansambli, 527 deju kolektivi, 184 folkloras grupas,  
            70 kokļu ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri 

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas 
143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 
ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas. 
 
 

     Rektors                profesors A.Sīmanis 
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III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 
uzdevumu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. 

Šā novērtējuma kritēriji ir: 
3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības 
telpas veidošanas rekomendācijām 
3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējēm vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 
 

3.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena Māksla  studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst Latvijas 
normatīvo aktu prasībām: 
1)  Latvijas Augstskolu likums  (VI nodaļas Studijas augstskolā  šādiem pantiem: 
55.pants Studiju programmas,  
55.2 pants Studiju programmas licencēšana,  
55.3. pants Studiju virziena akreditācija, 
56.pants Studiju reglamentācija, 
56.1. pants Studiju kurss, 
57.pants Studiju ilgums 
58.pants Studiju gala pārbaudījumi un valsts pārbaudījumi, 
59.pants Studiju iegūstamie grādi un profesionālā kvalifikācija  
63.pants Doktora grāda piešķiršana (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora augstākās 
izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 
2) Zinātniskās darbības likums  
11.pants  Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība  (prasības attiecas uz akadēmiskā 
doktora augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija). 
3) Ministru kabineta noteikumi: 
-  20.11.2001. Ministru kabineta noteikumi  Nr.481  Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu  (prasības attiecas uz septiņām profesionālām bakalaura 
studiju programmām, divām profesionālām maģistra  studiju programmām), 
- 03.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.2 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu (prasības attiecas uz vienu akadēmisko maģistra augstākās izglītības studiju 
programmu Mūzika ), 
- 02.12.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.990 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, 
pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula   (prasības, kas attiecas  uz studiju līmeņiem, studiju rezultātu 
formulēšanu un sasniegšanu  attiecas uz visām vienpadsmit studiju programmām), 
- 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2.pielikums Profesiju standarti: 
1.25. Skaņu režisora profesijas standarts 
1.64. Muzikologa profesijas standarts 
1.65. Instrumentu mūziķa profesijas standarts 
1.66. Komponista profesijas standarts 
1.67. Vokālista profesijas standarts 
1.68. Horeogrāfa profesijas standarts 
(profesijas standarta prasības attiecas uz profesionālām bakalaura studiju programmām), 
- 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumi Nr.347 Noteikumi par prasībām pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, pielikums Prasības pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, 
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- 10.10.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 
kārtību uzņemšanai studiju programmās, 
- Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumi Nr.994 Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, 
- 27.12.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda 
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēr iji  (prasības attiecas uz akadēmiskā doktora 
augstākās izglītības studiju programmu Muzikoloģija),  
- 02.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.656 Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti 
augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti. 
 

Studiju virziena Māksla  studiju programmas, kuras īsteno JVLMA un atbilst Eiropas 
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, t.i. 
- Boloņas deklarācijai un  Boloņas procesa vadlīnijām. 
Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir paveikti šādi uzdevumi:  
- ieviesta  trīsciklu (bakalaura -maģistra - doktora) grādu sistēma,  
- pilnībā ieviesti kvalifikāciju izprotamības veicināšanas instrumenti:  
- Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS) un Eiropas vienotā diploma pielikums (Eiropas komisija 
ir piešķīrusi atzinības zīmi JVLMA par izcilu pieeju  Eiropas Kredītpunktu Pārneses sistēmas 
piemērošanā un diplomu pielikumu sagatavošanā un izdošanā), 
 

- atbilstoši  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju 
prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta  JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas stratēģija , 
 

- studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence), kas ir formulēti studiju programmu 
aprakstos, atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras  
prasībām,  
 

- studiju programmu saturs ir salīdzināts ar Eiropas konservatoriju asociācijas Polifonia (mājas 
lapas adrese: www.polifonia-tn.org.) izstrādātajiem studiju programmas satura kritērijiem. 
Eiropas konservatoriju asociācijas izstrādātais augstākās mūzikas izglītības saturs un kritēriji 
pamatojas uz Dublinas deskriptiem, 
 
- JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības modelim 
(EIM), 
 
- Lisabonas diplomatzīšanas konvencija (1999) 
 

- Boloņas procesa ministru komunikē: Londonas ministru komunikē (2007) Eiropas 
Augstākās izglītības telpas veidošana 
 

- Starpvaldību līgumi: 
* Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 
(UNESCO) sadarbības memorands; 
* Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas 
valdības Līgums par kopīgas izglītības telpas izveidošanu Baltijas valstīs; 
* Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības Līgums par sadarbību 
kultūrā, izglītībā un zinātnē 
* Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgums par 
abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības 
jomā  
 

- 2011. Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģiju 
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3.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

JVLMA sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām īsteno saskaņā ar 
JVLMA Satversmi. Sadarbības nepieciešamību diktē kultūras un izglītības institūcijām izvirzītie 
kopīgie mērķi un to sasniegšanas uzdevumi. Sadarbības jautājumu loks ir plašs un daudzpusīgs, 
t.sk. tiek risināti arī jautājumi par absolventu nodarbinātības iespējām. Abpusēji sadarbojoties, 
JVLMA nodrošina profesionālās organizācijas (orķestrus, korus, baleta trupas) ar 
nepieciešamajiem mūziķiem pamatā tikai īstermiņa vajadzībām.  

Kultūras nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno un  
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic Kultūras 
ministrija sadarbībā ar JVLMA. 

Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā 
Latvija”, kas nepieciešams, lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus kultūras jomā 2014. līdz 
2020.gadam, uzsverot kultūras radošā potenciāla ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts 
ilgtspējīgā izaugsmē. Par valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” prioritātēm 
izvirzīta kultūra kā identitātes un radošuma pamats, kultūras un radošās industrijas, radošu 
teritoriju attīstība un radošā izglītība, tāpēc, akcentējot starpnozaru sadarbības nozīmi, diskusijās 
piedalīsies Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un dažādu jomu eksperti. 

Kultūras nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 
radītas plašas iespējas. 

Sniedzam Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras un izglītības institūciju 
sarakstu: 

Kultūrizglītības iestādes 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola;  
Rīgas Doma kora skola;  
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola;  
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola;  
Daugavpils Mūzikas vidusskola;  
Jelgavas Mūzikas vidusskola;  
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola;  
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola;  
Ventspils Mūzikas vidusskola;  
Rīgas horeogrāfijas vidusskola;  
Profesionālās organizācijas 
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais  orķestris";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Koncerti”;  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks";  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera”;  
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris";  

            Amatiermākslas joma:   
            368 kori, 566 vokalie ansambli, 527 deju kolektivi, 184 folkloras grupas,  
            70 kokļu ansambli, 60 tautas muzikas ansambli, 57 puteju orkestri 

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas 
143 pašvaldību dibinātas un 5 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 
ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas. 
 
 

     Rektors                profesors A.Sīmanis 





JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PD E Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:  

1.2. vārds:  
 

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods   
 

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds mūzikā 
     un mežradznieka profesionālā kvalifikācija
 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika – instrumentālā mūzika – mežraga spēle 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta 21.11.2001.,  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas 
      atšķiras no šī pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa):  
      “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
        

2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves 
      sākuma un beigu datums: 4 gadi, Latvijas 160/ ECTS 240 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 31.08.2010., imatrikulēts uz 5.semestri, 1. līdz 4. semestra studiju kursus 
       apguvis laikā no 2007. līdz 2009. gadam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,  
       eksmatrikulēts pēc paša vēlēšanās 30.09.2009. 
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 
 

3.3.uzņemšanas prasības: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība, 
uzņemšanas papildu prasības – Mežraga spēle, Kolokvijs mežraga spēlē,  
Kolokvijs Mūzikas literatūrā un teorijā mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes 
vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā 

 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības (programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti): 
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4.2.1. programmas mērķis: 
Nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo mūziķu 

atskaņotājmākslinieku sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos 
sakņotas, instrumentu mūziķa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas 
profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu 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 mūzikas kultūras mantojumu.
 

4.2.2. plānotie rezultāti: 
Studiju rezultāti un kompetences 
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)
Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un instrumentu 
mūziķa profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku 
izpratni mūzikas vēsturē un teorijā, profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un 
likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās 
pētniecības metodēs, turklāt daļa zināšanu – instrumentu spēles vēsturē, skaņdarbu 
interpretācijas mākslā un mūzikas instrumenta spēles apguves metodikā - atbilst instrumentu 
mūziķa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Instrumentu mūziķis spēj parādīt arī 
mūzikas profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 
likumsakarību izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, 
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un 
to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt instrumentu mūziķa un 
mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus – pielietot zināšanas 
atskaņotājmākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām, izskaidrot 
mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, 
radīt pozitīvu un radošu atmosfēru, prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma 
rezultātu, brīvi spēlēt dažādu stilu un žanru iepriekš nesagatavotus skaņdarbus pēc notīm, 
transponēt tos, improvizēt, patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības 
pakāpes instrumentālos skaņdarbus, atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru 
un sastādīt koncertprogrammas, organizēt un plānot savu un muzicējošā kolektīva darbu, 
izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības programmas, mācību priekšmetu programmas 
mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, 
organizēt un vadīt mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 
zināšanas un prasmes, iemācīt izglītojamajam dažādas sarežģītības pakāpes, dažādu laikmetu 
un stilu skaņdarba satura atklāsmi konkrēta instrumenta atskaņojumā, izskaidrot mācīšanās 
paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, attīstīt instrumenta spēles tehniskās un 
mākslinieciskās prasmes, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski 
aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes 
nozarē un instrumentu mūziķa 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)
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 instrumentu mūziķa profesijā, parādīt, ka izprot mūziķa un pedagoga 
profesionālo ētiku, izvērtēt atskaņotājmākslinieka profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 
sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
4.3.programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 

Kursa programmas 
satura apjoms 
LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

A daļa – LV 100 KP/ ECTS 150 KP  
I Profesionālie studiju kursi – LV 80 KP/ ECTS 120 KP 
Teorētiskā daļa – LV 30 KP/ ECTS 45 KP 
Pūšaminstrumentu atskaņotājmākslas vēsture 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Mūzikas vēsture 5 „viduvēji” 12/ 18 
Latviešu mūzikas vēsture 6 „gandrīz labi” 3/ 4,5 
Solfedžo 4 „gandrīz viduvēji” 3/ 4,5 
Harmonija 5 „viduvēji” 3/ 4,5 
Polifonija 5 „viduvēji” 3/ 4,5 
Mūzikas forma 4 „gandrīz viduvēji” 3/ 4,5 
Praktiskā daļa – LV 50 KP/ ECTS 75 KP 
Mežraga spēle 7 „labi” 19/ 28,5 
Orķestra repertuārs 7 „labi” 7/ 10,5 
Radniecīgais instruments 8 „ļoti labi” 1/ 1,5 
Pūšaminstrumentu kameransamblis 8 „ļoti labi” 11/ 16,5 
Klavierspēle 4 „gandrīz viduvēji” 5/ 7,5 
Orķestris ieskaitīts 7/ 10,5 
II Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 
Latviešu valodas kultūra /lietišķie raksti/ ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati  
/Darba tiesiskās attiecības,  
autortiesību un blakustiesību pamati/ 

ieskaitīts 1/ 1,5 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati 
/Projektu izstrādes un vadīšanas pamati/ 

ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 6 „gandrīz labi” 3/ 4,5 
Svešvaloda /angļu valoda/ 6 „gandrīz labi” 5/ 7,5 
B daļa - profesionālās izglītības mežraga spēles pedagoga studiju kursi – LV 16 KP/ 
ECTS 24 KP 
Teorētiskā daļa – LV 13 KP/ ECTS 19,5 KP
Psiholoģija /t.sk. sociālā psiholoģija/ 8 „ļoti labi” 4/ 6 
Pedagoģija 5 „viduvēji” 4/ 6 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 

Mežraga spēles metodika 
diplomeksāmens 
5 „viduvēji” 2/ 3 

Ētika /t.sk.uzņēmuma vadības stili/ ieskaitīts 2/ 3 
Praktiskā daļa – LV 3 KP/ ECTS 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse  
Mācību stunda Mežraga spēle 

diplomeksāmens 
8 „ļoti labi” 3/ 4,5 

C daļa – brīvās izvēles kursi – LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Angļu valoda ieskaitīts 2/ 3 
Baroka orķestris ieskaitīts 4/ 6 
Prakse – LV 26 KP/ ECTS 39 KP
Pūšaminstrumentu kameransamblis 8 „ļoti labi” 2/ 3 
Orķestris ieskaitīts 24/ 36 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 

Kursa programmas 
satura apjoms 
LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

Valsts pārbaudījumi – LV 12 KP/ ECTS 18 KP
Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 
teorijā  

7 „labi” 2/ 3 

Koncerteksāmens mežraga spēlē 
R.Gliers - Koncerts op.91:  
Allegro, Andante, Moderato - Allegro vivace;  
K.Nīlsens - Canto serioso;  
G.Vinters - Hunter's Moon 

10 „izcili” 7/ 10,5 

Pūšaminstrumentu kameransamblis 
K.Humilius - Koncerts četriem mežragiem;  
G.F.Hendelis - Uguņošanas mūzika 

8 „ļoti labi” 3/ 4,5 

Kredītpunkti kopā: LV 160/ ECTS 240 
4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
      Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 
 

4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts):  
      tiesības strādāt par mežradznieku un mežraga spēles pedagogu
 

6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika 
ir akreditēta līdz 31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.  
 

6.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta  
    Eiropas Komisijas Diploma pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011 – 2014) 
 

Ziņas par citā augstskolā apgūtajiem studiju kursiem un to atzīšanu: 
Laika periodā no 30.09.2008. līdz 02.07.2009. studēja Karaliskajā Skotijas Mūzikas un 
drāmas akadēmijā /Lielbritānija/, Erasmus apmaiņas programmas ietvaros un apguva 
šādus studiju kursus: Specialitāte – mežrags; Akadēmiskie koncerti; Orķestra grūtības un orķestra 
repertuārs; Kameransamblis; Simfoniskais orķestris; Pūtēju orķestris.   

  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  

telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 
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7. Pielikuma apstiprinājums : 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

7.4. zīmogs vai spiedogs 

 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 
 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 
 
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā 

.  

 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
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Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maģistrantūrā. 
 
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 
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Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
 

 

 

 



 

JĀZEPS VĪTOLS LATVIAN ACADEMY OF MUSIC 
Diploma supplement 

 

Diploma PD E serial number  
 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description 
of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not 
provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:  

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                                 
      profesionālais bakalaura grāds mūzikā un mežradznieka profesionālā kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
       Music – Instrumental Music – French Horn Performance 
 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                         
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited 21.11.2001,  
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering studies:                  
       same as in point 2.3   

 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian 
 

3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: first (undergraduate) professional degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
      Matriculation date: 31.08.2010, matriculated to the 5th semester, completed study courses  
        of the 1st – 4th semester from year 2007 to year 2009 at Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music,  
        exmatriculated according to his own wish on 30.09.2009        
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
 

3.3. access requirements: general or professional secondary education, 
       Additional admission requirements – French Horn performance,  
       Colloquium in French Horn performance, Colloquium in music literature and theory;  
       content of the examinations is consistent with the professional or professional orientation          
       secondary musical education programme completion requirements. 

 
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies 

4.2.programme requirements:      
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4.2.1. aims and goals of the programme: 

To prepare highly qualified professional instrumental music performers, providing specialists 
required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of science of music 
consistent with the standards of instrumental music performer’s  profession and applicable in 
professional practice, preparing graduates for successful integration into the labour markets of 
Latvia and abroad, to motivate students to continue professional development and further education 
in the European education system; graduates of the study programme fulfill their primary 
professional goals complying with the principles of humanity, democracy, scientific approach, 
professionalism, individuality and creativity, adapting to the international culture scene as well as 
preserving and developing the heritage of the national music culture.
4.2.2. planned results: 
Expected study results and competencies
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 6th level of the 
European Qualification Framework (EQF)

Knowledge (knowledge and comprehension)
Upon completion of the study programme the graduate demonstrates basic and in-depth knowledge 
within the fields of science of music and instrumental music performance and has comprehensive 
knowledge in: theory and history of music, professional instrumental music performance 
development tendencies, planning and development strategies in the field of music, methods of 
scientific research. Furthermore, competencies in history of instrumental music performance, 
interpretation and methods of instrumental music performance tuition correspond to the highest 
level of instrumental music performance training. The graduates demonstrate understanding of the 
fundamental concepts and terminology used in the field of professional instrumental music pedagogy, 
of the application of the means of musical expression in dramatic development of musical pieces, of 
the diversity of instrumental music preparation methods. 

Skills (Knowledge application skills, communication skills, general skills) 
As a result of studies, the graduate is able to independently and responsibly undertake the duties of 
an instrumental music performer and professional education music teacher - to apply his/her 
knowledge in the field of the instrumental music performance based on the traditions as well as on 
the latest discoveries, to explain the development of music, analyze and evaluate music pieces of 
different epochs and styles, facilitate creative and positive atmosphere, to forsee and to achieve 
artistic performance, to freely sight-read previously unproduced pieces of music of different epochs 
and genres, to transpone them, to improvise, to independently produce and to perform in public 
pieces of instrumental music of various level of difficulty, to select artistic repertoire of instrumental 
genre and  to compile concert programmes, to plan and to manage the work of oneself and of other 
musicians, to develop professional musical education courses for music schools and for secondary 
music schools, to select and to develop study materials and study content, to plan, organize and 
manage the teaching, to evaluate and to analyze the knowledge and skills acquired by students during 
the process of studies, to teach various levels of difficulty, the revelation of the dramatic content of a 
musical piece of the particular instrument in different epochs and styles, to explain the methodology 
of music piece preparation,  to compare interpretations of pieces of music, to develop technical and 
artistic skills of instrumental music performance, to define aims and tasks of the study course, to 
analytically approach information, problem issues and solutions  in the field of  music, in science of 
music pedagogy and in the profession of instrumental music performer, to explain and to discuss 
them with  specialists as well as with non-specialists. Graduate is able to independently manage 
his/her own and his/her student’s learning processes, to organize further self-education and 
professional development, to demonstrate scientific approach in problem solving processes, to assume 
responsibilities and initiatives in individual work, team work or whilst leading the work of other 
people, to make decisions and to find creative solutions in changing or uncertain circumstances. 
Graduates of the study programme fluently speak the official state language and at least two foreign 
languages, and have learned to comply with legal documents and regulations of work safety, fire 
safety and environmental safety. 

Competencies (analysis, synthesis and evaluation) 
The graduates are able to independently acquire, select, and analyze and apply information within 
the fields of music and pedagogy, to make decisions and to solve problems within the context of the 
music and music pedagogy in instrumental music performance profession, to demonstrate full 
comprehension of the professional ethics of the performer and teacher, to evaluate the role of 
professional instrumental music performer within social environments and to participate in the 
development of the fields of professional music and cultural education.

  4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits  
    obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
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Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits.  
Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by 
multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 

Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  

Course programme 
content volume 
LV/ ECTS CP

A – compulsory part – LV 100 CP/ ECTS 150 CP 
I Professional study courses – LV 80 CP/ ECTS 120 CP  
Theory part – LV 30 CP/ ECTS 45 CP 
History of Wind Instrument Performance 8 “very good” 3/ 4.5 
History of Music 5 „satisfactory” 12/ 18 
History of Latvian Music 6 “almost good” 3/ 4.5 
Solfeggio 4 “almost satisfactory” 3/ 4.5 
Harmony 5 “satisfactory” 3/ 4.5 
Polyphony 5 “satisfactory” 3/ 4.5 
Form of Music 4 “almost satisfactory” 3/ 4.5 
Practical part – LV 50 CP/ ECTS 75 CP 
French Horn Performance 7 “good” 19/ 28.5 
Orchestra Repertoire  7 “good” 7/ 10.5 
Related Instrument 8 “very good” 1/ 1.5 
Wind Instrument Chamber Ensemble 8 “very good” 11/ 16.5 
Piano Performance 4 “almost satisfactory” 5/ 7.5 
Orchestra Passed 7/ 10.5 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP 
Culture of Latvian Language /Business Language/ Passed 1/ 1.5 
History of Religions Passed 1/ 1.5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Legal Aspects of Work Relations; 
Basics of Copyrights and Neighbouring Rights/ 

Passed 1/ 1.5 

History of Literature Passed 3/ 4.5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Basics of Project Development and Management/ 

Passed 3/ 4.5 

History of Arts Passed 3/ 4.5 
Philosophy 6 “almost good” 3/ 4.5 
Foreign Language /English/ 6 “almost good” 5/ 7.5 
B – elective part–professional study courses of French horn performance teacher – 
LV 16 CP / ECTS 24 CP 
Theory part – LV 13 KP/ ECTS 19.5 KP
Psychology /incl. Social psychology/ 8 “very good” 4/ 6 
Pedagogy 5 “satisfactory” 4/ 6 
General Methodics Passed 1/ 1.5 

French Horn Performance Teaching Methods 
Diploma examination 
5 “satisfactory” 2/ 3 

Ethics /incl. Business management styles/ Passed 2/ 3 
Practice part- LV 3 CP / ECTS 4.5 CP  
Teaching practice 
Lecture in French Horn Performance 

Diploma examination 
8 “very good” 3/ 4.5 

C - optional part – LV 6 CP/ ECTS 9 CP 

English Language Passed 2/ 3 
Baroque Orchestra Passed 4/ 6 
Practice – LV 26 CP/ ECTS 39 CP 
Wind Instrument Chamber Ensemble 8 “very good” 2/ 3 
Orchestra Passed 24/ 36 
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Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  

Course programme 
content volume 
LV/ ECTS CP

State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 
Colloquium in speciality, history and theory 
of music 

7 “good” 2/ 3 

Recital examination in French horn 
performance 
R.Gliere - Horn Concerto op.91:  
Allegro, Andante, Moderato - Allegro vivace;  
C.Nielsen - Canto serioso;  
G.Vinter - Hunter's Moon 

10 “with distinction” 7/ 10.5 

Wind instrument chamber ensemble 
C.Homilius - French Horn Quartet;  
G.F.Handel - Music for the Royal Fireworks

8 “very good” 3/ 4.5 

 

Credit points in total: 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     
   Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning Approx. ECTS grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: access to Maģistrs (master) programmes  

5.2. professional status (if applicable): access to the professions of French horn performer    
      and French horn performance teacher 

6. Additional information: 
 

6.1. additional information: professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme  
       Instrumental Music at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been accredited 
       until 31.12.2013., for full accreditation period of 6 years       

 

6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014). 

 

Information on study courses completed in other institutions of higher education and their recognition: 
Studied at Royal Scottish Academy of Music and Drama (Glasgow, Great Britain) from 
30.09.2008 to 02.07.2009 in frames of Erasmus exchange program and completed the following 
study courses: Principal Study – French Horn; Performance Classes; Repertoire Classes; Chamber 
Ensemble; Orchestra; Wind Orchestra. 

 

   6.2. further information sources: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
      address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371 67228684, e-mail: academy@jvlma.lv 
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7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor A.Sīmanis 

7.3. capacity: Rector  

7.4. official stamp or seal. 

 
 
 
 
8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free 
to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school 
level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory 
part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and 
the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 
20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their 
practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
Higher education (HE) 

 
The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as 
to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: 
general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) 
credits, specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, 
practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 
ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 
(60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 
ECTS) credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 
(30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the 
master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal 
to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) 
credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted 
mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their 
studies in second-level professional programmes. 
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• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree 
or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes 
should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation 
examinations including thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 
(105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific 
discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions 
in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a 
higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis 
may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. 
The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to 
promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the doctoral 
degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may 
be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding 
a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation 
are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher 
Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv;  

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note: 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 





 
 
 

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:   

1.2. vārds:       

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods  

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds  
      mūzikā un kora diriģenta profesionālā kvalifikācija 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika — diriģēšana — kora diriģēšana 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta (21.11.2001.),  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no 
šī pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa): 
       “tā pati, kas 2. 3. punktā” 

2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves sākuma un beigu 
datums: 4 gadi, Latvijas 160/ ECTS 240 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 29.08.2008.  
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 
3.3.uzņemšanas prasības: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība un uzņemšanas papildu 
prasības - kora diriģēšana, kolokvijs kora diriģēšanā un klavierspēle, kolokvijs mūzikas 
literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās vai profesionālās 
ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības (programmas mērķis un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. studiju programmas mērķis: 
nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo diriģentu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, diriģenta 
profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi 
konkurēt diriģentu 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 mūzikas kultūras mantojumu. 
4.2.2. plānotie studiju rezultāti un kompetences: 
absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim. 
Zināšanas (zināšanas un izpratne): 
iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un diriģenta 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 
mūzikas vēsturē un teorijā, profesionālās kora un orķestra mūzikas attīstības tendencēs un 
likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās 
pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – koru un orķestru attīstības vēsturē, skaņdarbu 
interpretācijas mākslā un diriģēšanas mācīšanas metodikā - atbilst diriģenta profesijas 
augstāko sasniegumu līmenim. Diriģents spēj parādīt arī mūzikas profesionālās izglītības 
pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas 
pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi 
skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu apguves metodēm un to daudzveidību. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 
iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt diriģenta un mūzikas 
profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas un izpratni diriģēšanas 
mākslas jomā, kas pamatojas uz augsta līmeņa informācijas avotiem un visjaunākajām 
atziņām, izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu 
un stilu skaņdarbus, organizēt un vadīt mūziķu kolektīvu (orķestri, kori u.c. vienības), 
patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes skaņdarbus korim a 
cappella, ar instrumentālo pavadījumu, skaņdarbus orķestrim, orķestrim ar solistiem un ar 
kori, iestudēt un diriģēt simfonijas, operas un baletus, prognozēt un sasniegt mākslinieciskā 
izpildījuma rezultātu, radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru, izstrādāt mūzikas 
profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un vidusskolām, 
atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, 
vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, iemācīt 
izglītojamajam dažādu laikmetu un stilu kora un orķestra skaņdarbu satura atklāsmi, 
izskaidrot mācīšanās paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību 
priekšmeta mērķus un uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 
risinājumus mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē un diriģenta 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): 
absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas diriģenta profesijā, 
parādīt, ka izprot diriģenta un pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt koristu un 
atskaņotājmākslinieku profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties 
mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā.
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4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais novērtējums/ 
atzīmes/ kredītpunkti: 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura apjoms 

LV/ ECTS KP (kredītpunktos) 

A daļa – LV 100 KP/ ECTS 150 KP  
I Profesionālie studiju kursi – LV 80 KP/ ECTS 120 KP 
Teorētiskā daļa – LV 50 KP/ ECTS 75 KP 
Kora literatūra un stilistika 8 „ļoti labi” 10/ 15 
Senā baznīcas mūzika ieskaitīts 2/ 3 
Skatuves runa ieskaitīts 1/ 1,5 
Latīņu valodas pamati ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas vēsture 8 „ļoti labi” 12/ 18 
Latviešu mūzikas vēsture 7 „labi” 3/ 4,5 
Solfedžo 10 „izcili” 7/ 10,5 
Harmonija 9 „teicami” 3/ 4,5 
Polifonija 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Mūzikas forma 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Vokālā darba metodika ieskaitīts 2/ 3 
Kora darba metodika 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Praktiskā daļa – LV 30 KP/ ECTS 45 KP 
Kora diriģēšana 9 „teicami” 14/ 21 
Partitūras spēle ieskaitīts 2/ 3 
Dziedāšana 9 „teicami” 7/ 10,5 
Klavierspēle 9 „teicami” 7/ 10,5 
II Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 

Latviešu valodas kultūra /lietišķie raksti/ ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati 
/Darba tiesiskās attiecības, autortiesību un 
blakustiesību pamati/ 

ieskaitīts 1/ 1,5 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati  
/Projektu izstrādes un vadīšanas pamati/ ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 9 „teicami” 3/ 4,5 
Svešvaloda /angļu valoda/ 9 „teicami” 5/ 7,5 

 

B daļa - profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi –  
LV 16 KP/ ECTS 24 KP  
Teorētiskā daļa – LV 13 KP/ ECTS 19,5 KP
Psiholoģija /t.sk. sociālā psiholoģija/ 9 „teicami” 4/ 6 
Pedagoģija 8 „ļoti labi” 4/ 6 
Vispārējā  metodika ieskaitīts 1/ 1,5 

Kora diriģēšanas metodika 8 „ļoti labi” 
diplomeksāmens

2/ 3 

Ētika /t.sk.uzņēmuma vadības stili/ ieskaitīts 2/ 3 
Praktiskā daļa – LV 3 KP/ ECTS 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse  
mācību stunda Kora diriģēšana 

9 „teicami” 
diplomeksāmens 

3/ 4,5 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura apjoms 

LV/ ECTS KP (kredītpunktos) 

 

 
 

Kredītpunkti kopā: LV 160 / ECTS 240 
 

4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 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 
 

4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 
5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): tiesības strādāt par kora diriģentu, kora diriģēšanas 
pedagogu un kora vokālo pedagogu 

6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programma 
Diriģēšana apakšprogramma Kora diriģēšana ir akreditēta līdz 31.12.2013., uz pilnu 
akreditācijas laiku – 6 gadi.  
6.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma 
pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011-2014) 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi – kora vokālā pedagoga studiju kursi - LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Balss nostādīšanas metodika/darbs ar: bērnu 
balsīm, zēnu balsīm, jauniešu balsīm/ 

8 „ļoti labi” 
diplomeksāmens

3/ 4,5 

Pedagoģiskā prakse 
Mācību stunda Balss nostādīšana 

9 „teicami” 
diplomeksāmens

3/ 4,5 

Prakse – LV 26 KP/ ECTS 39 KP 
Koris un kora darba prakse 8 „ļoti labi” 26/ 39 

Valsts pārbaudījumi – LV 12 KP/ ECTS 18 KP 
 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē 
un teorijā 

9 „teicami” 
 

3/ 4,5 

Koncerteksāmens kora diriģēšanā 
Programma: 
Imants Kalniņš, Ojārs Vācietis  Mīlestība;  
Alfrēds Šnitke - Trīs himnas; Artūrs Maskats - Kyrie 
no mesas jauktajam korim un ērģelēm 

9 „teicami” 5/ 7,5 

Darbs ar kori 
 

8 „ļoti labi” 2/ 3 
Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 
aizstāvēšana 
Tēma:  Kora loma Romualda Kalsona operā 
Pazudušais dēls. 

9 „teicami” 2/ 3 
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  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 
 

 

7. Pielikuma apstiprinājums: 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

 

7.4. zīmogs vai spiedogs 
 
 
 

 
  
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maģistrantūrā. 
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Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description 
of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not 
provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:     

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                                 
      profesionālais bakalaura grāds mūzikā un kora diriģenta profesionālā kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
       Music – Conducting – Choir Conducting 
 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                         
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, state-accredited (21.11.2001),                                   
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.)  
       administering studies:                                                                                                                                         
       same as in point 2.3   

 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian 
3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: 
      first (undergraduate) professional degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
      Matriculation date: 29.08.2008 
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. access requirements: 
General or professional secondary education and  
Additional admission requirements: choir conducting, colloquium in choir conducting and 
piano performance, colloquium in music literature and theory (solfeggio, harmony, musical 
form);  
content of the examinations is consistent with the professional or professional orientation          
secondary musical education programme completion requirements.
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies  
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4.2.programme requirements:      
4.2.1. aims and goals of the programme: 
to prepare highly qualified professional conductors, providing specialists required by the State 
and the society, to provide knowledge based on the theory of music sciences consistent with the 
standards of conductors’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates 
for successful integration into the professional conducting environments of Latvia and of foreign 
countries, motivating students for professional development and further education within the 
united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the 
Latvian  nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and 
develop the national musical heritage of Latvia. 
4.2.2. planned results: 
Expected study results and competencies 
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 6th level of the 
European Qualification Framework (EQF)
Knowledge (knowledge and comprehension): 
upon completion of the study programme the graduate demonstrates basic and in-depth 
knowledge characteristic to the fields of music sciences and conductor’s profession and has 
comprehensive knowledge in: theory and history of music, professional choir and orchestra 
music development tendencies, planning and development strategies in the field of music, 
methods of scientific research. Furthermore, competencies in choir and orchestra development 
history, interpretation of musical pieces and methods of conducting tuition correspond to the 
highest level of conducting training. The graduates also demonstrate understanding of the 
fundamental concepts and terminology used in the field of professional music pedagogy, of the 
application of the means of musical expression in dramatic development of musical pieces, of the 
diversity of music preparation methods.
Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills): 
as a result of studies, the graduate is able to independently and responsibly undertake the duties 
of a conductor and professional education music teacher – to apply his/her knowledge in the field 
of conducting, based on the most reliable sources of information and the latest discoveries, to 
explain the conformities of musical development, to analyze and evaluate repertoire of various 
epochs and styles, to organize and to manage a musical collective (orchestra, choir and other 
units), to prepare and perform in public pieces of various difficulty levels for choir a capella, with 
instrumental accompaniment, pieces for orchestra, orchestra with soloists and with choir, to 
prepare and conduct symphonies, operas and ballets, to project and to attain the artistic 
performance objectives, to creative positive and creative working environment, to develop 
professional musical education study courses for primary and secondary music schools, to select 
and develop study materials and study content, to plan, organize and lead study courses, to 
evaluate and analyze skills and knowledge acquired by students during the process of studies, to 
teach the use of the means of musical expression in revelation of the dramatic content of choir 
and orchestral pieces of various epochs and styles, to teach the methodology of musical piece 
preparation, to compare interpretations of musical pieces, to define aims and tasks of study 
courses,  to analytically approach information, problem issues and solutions in the fields of 
conducting and music pedagogy as well as in the profession of conductor, to explain various 
concepts of these fields and to discuss these concepts convincingly with professionals and non-
professionals. The graduate is able to independently manage his/her own and his/her student’s 
learning processes, to organize further self-education and professional development, to 
demonstrate scientific approach in problem solving processes, to assume responsibilities and 
initiatives in individual work, team work or whilst leading the work of other people, to make 
decisions and to find creative solutions in changing or uncertain circumstances. Graduates of the 
study programme fluently speak the official state language and at least two foreign languages, 
and have learned to comply with legal documents and regulations of work safety, fire safety and 
environmental safety. 
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Competencies (analysis, synthesis and evaluation): 
as a result of completion of these study courses the graduates of the study programme are able to 
independently acquire, select, analyze and apply information within the fields of music and 
pedagogy, to make decisions and to solve problems within the context of the conducting 
profession, to fully comprehend the professional ethics of conductor and teacher, to evaluate the 
role of professional performer and choir singer within social environments and to participate in 
the development of the fields of professional music and music education. 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits  
    obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-
time study year is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of ECTS 
credits is found, multiplying the number of Latvian credit points by 1.5 
 
 

Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 100 CP/ ECTS 150 CP 
I Professional study courses – LV 80 CP/ ECTS 120 CP  
Theoretical part – LV 50 CP / ECTS 75 CP 
Choir Literature and Styles 8 “very good” 10/ 15 
Early Church Music Passed 2/ 3 
Stage Speaking Passed 1/ 1,5 
Basics of Latin Language Passed 1/ 1,5 
History of Music 8 “very good” 12/ 18 
History of Latvian Music 7 “good” 3/ 4,5 
Solfeggio 10 “with distinction” 7/ 10,5 
Harmony 9 “excellent” 3/ 4,5 
Polyphony 8 “very good” 3/ 4,5 
Form of Music 8 “very good” 3/ 4,5 
Methods of Vocal Work Passed 2/ 3 
Methods of Choir Work 8 “very good” 3/ 4,5 
Practical part – LV 30 CP/ ECTS 45 CP 
Choir Conducting 9 “excellent” 14/ 21 
Score Reading Passed 2/ 3 
Singing 9 “excellent” 7/ 10,5 
Piano Performance 9 “excellent” 7/ 10,5 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP
Culture of Latvian Language /Business Language/ Passed 1/ 1,5 
History of Religions Passed 1/ 1,5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Legal Aspects of Work Relations; 
Basics of Copyrights and Neighbouring Rights/

Passed 1/ 1,5

History of Literature Passed 3/ 4,5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Basics of Project Development and Management/

Passed 3/ 4,5

History of Arts Passed 3/ 4,5 
Philosophy 9 “excellent” 3/ 4,5 
Foreign Language /English/ 9 “excellent” 5/ 7,5 
B - elective part - study courses of professional education choir conducting teacher - LV 16 CP / 
ECTS 24 CP 
Theoretical part – LV 13 CP /ECTS 19.5 CP 
Psychology /incl. Social psychology/ 9 “excellent” 4/ 6 
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Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

Pedagogy 8 “very good” 4/ 6 
General Methodics Passed 1/ 1,5 

Methods of Choir Conducting Diploma examination 
8 “very good” 

2/ 3 

Ethics /incl. Business management styles/ Passed 2/ 3 
Practical part – LV 3 CP / ECTS 4.5 CP 
Pedagogic practice 
Practice lesson Choir conducting 

Diploma examination 
9 “excellent” 

3/ 4,5 

C - optional part – LV 6 CP/ ECTS 9 CP 
Study courses of choir vocal teacher 
Methods of Voice Adjustment 
 /work with voices of children, boys, youths/

Diploma examination 
8 “very good” 

3/ 4,5 

Voice Adjustment Teaching Practice 
Practice lesson Voice building 

Diploma examination 
9 “excellent” 

3/ 4,5 

Practice – LV 26 CP/ ECTS 39 CP 
Choir and Choir Work Practice 8 “very good” 26/ 39 
State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 
Colloquium in speciality, history and theory 
of music 9 “excellent” 3/ 4,5 

Concert examination in choir conducting 
Programme: 
Imants Kalniņš, Ojārs Vācietis – Love; Alfred Schnittke 
– Three Sacred Hymns; Artūrs Maskats – Kyrie from 
Mass for mixed choir and organ 

9 “excellent” 5/ 7,5 

Work with choir 8 “very good” 2/ 3 
Preparation and defence of Bachelor’s 
work 
Role of Choir in Opera The Prodigal Son by Romualds 
Kalsons 

9 “excellent” 2/ 3 

 

Credit points in total: LV 160 / ECTS 240 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:  
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment.    
 
 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 
 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: access to Maģistrs (master) programmes  
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5.2. professional status (if applicable): access to the profession of choir conductor, choir 
conducting teacher and choir vocal teacher 

 

6. Additional information: 
6.1. additional information: professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme  
Conducting, subprogramme Choir Conducting at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija 
has been accredited until 31.12.2013., for full accreditation period of 6 years        
 

6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS Diploma Supplement Label 
(2011-2014). 

 
6.2. further information sources: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
      address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 
 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor A.Sīmanis 

7.3. capacity: Rector  

7.4. official stamp or seal. 

 
 
8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free 
to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school 
level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory 
part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and 
the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 
20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their 
practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 
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Higher education (HE) 

 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing 
graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare 
them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general 
courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) credits, 
specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, practical 
placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 
ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 ECTS) 
credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 (30 ECTS) 
credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master 
degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to 
the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) 
credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to  
the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their studies in 
second-level professional programmes. 
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• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree or 
at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes should 
include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including 
thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits 
compulsory part of the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific discipline. 
The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions in the scientific 
discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a higher education 
institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be a 
dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to 
award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion 
councils established at the universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled 
by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be 
awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a 
state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation are 
taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher 
Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv;  

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 
 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a 
full-time study year is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number 
of ECTS credits is found, multiplying the number of Latvian credit points by 1.5 





 
JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  

 

 
Diploma pielikums 

 

Diploma sērija PDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:   

1.2. vārds:      

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4. personas kods:  

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds  
      mūzikā un vokālista profesionālā kvalifikācija 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika – vokālā mūzika 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta (21.11.2001.),  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā): 
       “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 
3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves  sākuma un 
beigu datums: 4 gadi, Latvijas 160/ ECTS 240 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 29.08.2008.  
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 
3.3.uzņemšanas prasības: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība un 
uzņemšanas papildu prasības – akadēmiskā dziedāšana, kolokvijs vokālajā mūzikā, 
kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma). Prasību saturs ir 
mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma 
prasību apjomā. 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības (programmas mērķis un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. studiju programmas mērķis: 
nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo vokālistu 
sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, vokālista 
profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi 
konkurēt vokālistu 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 mūzikas kultūras mantojumu.
4.2.2. plānotie studiju rezultāti un kompetences: 
absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim. 
Zināšanas (zināšanas un izpratne): 
iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un vokālista 
profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni 
mūzikas vēsturē un teorijā, profesionālās vokālās mākslas attīstības tendencēs un 
likumsakarībās, mūzikas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās 
pētniecības metodēs,  turklāt daļa zināšanu – vokālās mākslas attīstības vēsturē, vokālo 
skaņdarbu interpretācijas mākslā un akadēmiskās dziedāšanas mācīšanas metodikā - atbilst 
vokālista profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Vokālists spēj parādīt arī mūzikas 
profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 
izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, balss īpašību  un 
mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, vokālo skaņdarbu apguves 
metodēm un to daudzveidību. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 
iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt vokālista un mūzikas 
profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas un izpratni vokālās mākslas 
jomā, kas pamatojas gan uz nozares tradīcijām, gan jaunākajām nozares atziņām, spēj 
izskaidrot balss aparāta uzbūvi, skaņveides darbības mehāniku, vokālās tehnikas attīstības 
principus, pielietot vokālās pedagoģijas atziņas balss tehnisko un māksliniecisko  prasmju 
pilnveides procesos, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu vokālos skaņdarbus, attīstīt 
savu un citu dziedātāju vokālo tehniku, publiski dziedāt solo, ansamblī, korī, ar kori klavieru, 
cita instrumenta vai orķestra pavadījumā, mākslinieciska tēla radīšanai piemērot atbilstošu 
kustību, grima, tērpa un vokālo tehniku, sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu,  
patstāvīgi, kā arī diriģenta vai režisora vadībā iestudēt dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, 
vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus, atlasīt vokālā žanra māksliniecisko 
repertuāru un sastādīt  uzstāšanās vietai atbilstošāko koncertprogrammu, organizēt un plānot 
savu un citu mūziķu darbu, radīt pozitīvu un radošu darba atmosfēru, izstrādāt mūzikas 
profesionālās izglītības mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un vidusskolām, 
atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt vokālo 
priekšmetu mācību stundas, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas 
un prasmes, iemācīt izglītojamajam vokālo skaņdarbu satura atklāsmi, izskaidrot mācīšanās 
paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un 
uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vokālās mūzikas un 
mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē, vokālista 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): 
absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas vokālista profesijā, 
parādīt, ka izprot vokālista un vokālā pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vokālistu 
profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties mūzikas profesionālās un 
kultūrizglītības jomas attīstībā. 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos) 

A daļa – LV 100 KP/ ECTS 150 KP  
I Profesionālie studiju kursi – LV 80 KP/ ECTS 120 KP 
Teorētiskā daļa – LV 33 KP/ ECTS 49,5 KP 
Angļu, vācu, franču valodas fonētika ieskaitīts 3/ 4,5 
Vokālās mākslas vēsture 8 „ļoti labi” 2/ 3 
Mūzikas vēsture 7 „labi” 12/ 18 
Latviešu mūzikas vēsture 6 „gandrīz labi” 3/ 4,5 
Mūzikas teorija 8 „ļoti labi” 5/ 7,5 
Itāļu valoda 9 „teicami” 8/ 12 
Praktiskā daļa – LV 47 KP/ ECTS 70,5 KP 
Akadēmiskā dziedāšana 8 „ļoti labi” 17/ 25,5 
Skatuves runa ieskaitīts 2/ 3 
Aktiermeistarība 9 „teicami” 6/ 9 
Ritmika ieskaitīts 1/ 1,5 
Skatuves kustība un deja ieskaitīts 4/ 6 
Grims ieskaitīts 2/ 3 
Klavierspēle 7 „labi” 6/ 9 
Solfedžo 8 „ļoti labi” 9/ 12 
II Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 

Latviešu valodas kultūra /lietišķie raksti/ ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati 
/Darba tiesiskās attiecības, autortiesību un  
blakustiesību pamati/ 

ieskaitīts 1/ 1,5 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati  
/Projektu izstrādes un vadīšanas pamati/ ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 9 “teicami” 3/ 4,5 
Svešvaloda /angļu valoda/ 7 „labi” 5/ 7,5 

 

B daļa - profesionālās izglītības vokālā pedagoga studiju kursi –  LV 16 KP/ ECTS 24 KP 
Teorētiskā daļa –  LV 13 KP/ ECTS 19,5 KP
Psiholoģija /t.sk. sociālā psiholoģija/ 9 “teicami” 4/ 6 
Pedagoģija 8 „ļoti labi” 4/ 6 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 

Vokālā darba metodika 7 „labi” 
diplomeksāmens  

2/ 3 

Ētika /t.sk. uzņēmuma vadīšanas stili/ ieskaitīts 2/ 3 
Praktiskā daļa –  LV 3 KP/ ECTS 4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse  
Mācību stunda Solo dziedāšana 

8 „ļoti labi” 
diplomeksāmens 

3/ 4,5 

C daļa – brīvās izvēles kursi –  LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Franču valodas fonētika ieskaitīts 2/ 3 
Senās mūzikas ansamblis ieskaitīts 2/ 3 
Skatuves runa ieskaitīts 1/ 1,5 
Vācu valoda ieskaitīts 1/ 1,5 
Prakse –  LV 26 KP / ECTS 39 KP 
Operdziedāšana ieskaitīts 17/ 25,5 
Vokālais ansamblis 9 „teicami” 5/ 7,5 
Kamerdziedāšana 9 „teicami” 4/ 6 



 
4 

 

 
 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos) 

 
 
 
 
 
 

 

4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
    Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 
 

4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): tiesības strādāt par vokālistu un vokālo pedagogu  
6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  
 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Vokālā mūzika
ir akreditēta līdz 31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.   

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma 
pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011-2014) 

  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 

Valsts pārbaudījumi –  LV 12 KP/ ECTS 18 KP
 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un 
teorijā 

7 „labi” 
 

2/ 3 

Koncerteksāmens akadēmiskajā dziedāšanā 
Programma: 
H.Persels - op. Didona un Enejs, Didonas ārija;  
B.Skulte – nepabeigtā opera Pūt, vējiņi!, Baibas 
monologs;  
V.A.Mocarts - op. Dons Žuans, Elvīras ārija;  
M.Ipoļitovs-Ivanovs - op. Asja, Asjas ariozo;  
J.Kalniņš - no cikla Piecas Brunsvikas dziesmas:  
Ceļotāja dziesma, Bliss Karmans;  
S.Rahmaņinovs - Fragments no A.Misē,  
A.Livens; J.Vītols - Piano (K.Skalbes vārdi);  
A.Žilinskis - Jasmīni tvan, (A.Borinca vārdi) 

8 „ļoti labi” 4/ 6 

Operdziedāšana 
Programma: 
N.Rimskis-Korsakovs – opera  Pleskaviete (fragmenti), 
kņazienes Olgas Tokmakovas loma 

7 „labi” 6/ 9 
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7. Pielikuma apstiprinājums : 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

 

7.4. zīmogs vai spiedogs 
 
 

 
 
 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 

 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
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studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
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promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description 
of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not 
provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:     

1.3. date of birth (day/ month/ year): 

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                                 
      profesionālais bakalaura grāds mūzikā un vokālista profesionālā kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
       Music – Vocal Music 
 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                         
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited (21.11.2001),                                   
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering studies:                  
       same as in point 2.3   

 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian 
3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: 
      first (undergraduate) professional degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
      Matriculation date: 29.08.2008 
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. admission requirements: 

General or professional secondary education and 
Additional admission requirements: Singing, colloquium in vocal music, colloquium in music 
literature and theory (solfeggio, harmony, form); content of the examinations is consistent 
with the professional or professional orientation secondary musical education programme 
completion requirements. 

4. Information on the contents and results gained: 

4.1. mode of study: full-time studies  
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4.2. programme requirements:      
4.2.1. aims and goals of the programme: 
to prepare highly qualified professional vocal performers, providing specialists required by the 
State and the society, to provide knowledge based on the theory of music sciences consistent with 
the standards of vocal performers’ profession and applicable in professional practice, preparing 
graduates for successful integration into the professional vocal performance environments of 
Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further 
education within the united European education area; graduates of the study programme respect 
the interests of the Latvian  nation, are able to adapt to the international cultural environment and 
to preserve and develop the national musical heritage of Latvia.
4.2.2. planned results: 
Expected study results and competencies
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 6th level of the 
European Qualification Framework (EQF)
Knowledge (knowledge and comprehension): 
Upon the completion of the study programme the graduate demonstrates basic and in-depth 
knowledge characteristic to the fields of music sciences and vocal performance and has 
comprehensive knowledge in: theory and history of music, professional vocal performance 
development tendencies, planning and development strategies in the field of music, methods of 
scientific research. Furthermore, competencies in vocal performance history, vocal music 
interpretation and methods of vocal performance tuition (academic, early and jazz music) 
correspond to the highest level of vocal performance training. The graduates demonstrate 
understanding of the fundamental concepts and terminology used in the field of professional vocal 
pedagogy, of the application of the means of musical expression and vocal techniques in dramatic 
development of musical pieces, of the diversity of vocal music preparation methods. 
Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills): 
As a result of studies, the graduate is able to independently and responsibly undertake the duties 
of a vocal performer and professional education music teacher – to apply his/her knowledge in the 
field of the vocal performance based on the main traditions and the latest discoveries in the field of 
vocal art, to explain the structure of the vocal apparatus, the mechanics of sound production, the 
principles of vocal technique development, to apply his/her vocal teaching knowledge through the 
processes of development of vocal technique and artistic skills, to analyse and evaluate vocal 
repertoire of various epochs and styles, to develop his/her own vocal skills and the vocal skills of 
his/her students, to sing solo, in ensembles, choirs, with choirs accompanied by piano, other 
instruments or orchestra, to adapt appropriate vocal, acting, stage movement and make-up 
techniques to the requirements of the artistic role, to achieve the artistic goals through the vocal 
performance, to independently or under the guidance of conductors, directors or choreographers 
master the vocal, vocal-instrumental or vocal-symphonic pieces of various levels of difficulty, to 
select an artistic repertoire and to prepare concert programmes appropriate for various venues, to 
organize and plan the creative work of his/her own and of other musicians, to creative positive and 
creative working environment, to develop professional musical education study courses for 
primary and secondary music schools, to select and develop study materials and study content, to 
plan, organize and manage vocal subjects teaching, to evaluate and analyse skills and knowledge 
acquired by students during the process of studies, to teach the use of the means of musical 
expression in revelation of the dramatic content of a musical piece, to teach the methodology of 
musical piece preparation, to compare interpretations of musical pieces, to define aims and tasks 
of study courses, to analytically approach information, problem issues and solutions in the fields of 
vocal music and music pedagogy as well as in the profession of vocal performer, to explain various 
concepts of these fields and to discuss these concepts convincingly with professionals and non-
professionals. Graduate is able to independently manage his/her own and his/her student’s 
learning processes, to organize further self-education and professional development, to 
demonstrate scientific approach in problem solving processes, to assume responsibilities and 
initiatives in individual work, team work or whilst leading the work of other people, to make 
decisions and to find creative solutions in changing or uncertain circumstances. Graduates of the 
study programme fluently speak the official state language and at least two foreign languages, and 
have learned to comply with legal documents and regulations of work safety, fire safety and 
environmental safety.
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Competencies (analysis, synthesis and evaluation)
the graduates of the study programme are able to independently acquire, select, analyse and apply 
information within the fields of music and pedagogy, to make decisions and to solve problems 
within the context of the vocal performance profession, to fully comprehend the professional 
ethics of vocal performer and teacher, to evaluate the role of professional vocal performer within 
social environments and to participate in the development of the fields of professional music and 
music education. 

 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained  
(if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-
time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with 
ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a 
factor of 1.5. 
 
 

Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 100 CP/ ECTS 150 CP 
I Professional study courses – LV 80 CP/ ECTS 120 CP  
Theoretical part – LV 33 CP / ECTS 49,5 CP 
Phonetics of English, German and French 
Languages 

Passed 3/ 4,5 

History of Vocal Art 8 “very good” 2/ 3 
History of Music 7 “good” 12/ 18 
History of Latvian Music 6 “almost good” 3/ 4,5 
Theory of Music 8 “very good” 5/ 7,5 
Italian Language 9 “excellent” 8/ 12 
Practical part – LV 47 CP/ ECTS 70,5 CP 
Academic Singing 8 “very good” 17/ 25,5 
Stage Speaking Passed 2/ 3 
Acting Class 9 “excellent” 6/ 9 
Rhythmic Passed 1/ 1,5 
Stage Movement and Dance Passed 4/ 6 
Makeup Passed 2/ 3 
Piano Performance 7 “good” 6/ 9 
Solfeggio 8 “very good” 9/ 13,5 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP
Culture of Latvian Language /Business Language/ Passed 1/ 1,5 
History of Religions Passed 1/ 1,5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Legal Aspects of Work Relations; 
Basics of Copyrights and Neighbouring Rights/ 

Passed 1/ 1,5 

History of Literature Passed 3/ 4,5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Basics of Project Development and Management/ 

Passed 3/ 4,5 

History of Arts Passed 3/ 4,5 
Philosophy 9 “excellent” 3/ 4,5 
Foreign Language /English/ 7 “good” 5/ 7,5 
B - elective part - study courses of professional education vocal performance teacher – 
LV 16 CP / ECTS 24 CP 
Theoretical part – LV 13 CP /ECTS 19,5 CP
Psychology /incl. Social psychology/ 9 “excellent” 4/ 6
Pedagogy 8 “very good” 4/ 6 
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Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

General Methodics Passed 1/ 1,5 

Methods of Vocal Teaching Diploma examination 
7 “good” 2/ 3 

Ethics /incl. Business management styles/ Passed 2/ 3 
Practical part – LV 3 CP / ECTS 4,5 CP 
Pedagogic Practice of Vocal Work 
Practice lesson Solo singing 

Diploma examination 

8 “very good” 3/ 4,5 

C - optional part – LV 6 CP/ ECTS 9 CP 

Phonetics of French Language Passed 2/ 3 
Early Music Ensemble Passed 2/ 3 
Stage Speaking Passed 1/ 1,5 
German Language Passed 1/ 1,5 
Practice – LV 26 CP/ ECTS 39 CP 
Opera Singing Passed 17/ 25,5 
Vocal Ensemble 9 “excellent” 5/ 7,5 
Chamber Singing 9 “excellent” 4/ 6 
State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 

Colloquium in speciality, history and theory of 
music 

7 “good” 
2/ 3 

Concert examination in academic singing 
Programme: 
H. Purcell – opera Dido and Aeneas, aria of Dido; B. Skulte – 
unfinished opera Pūt, vējiņi!, monologue of Baiba; W.A. 
Mozart – opera Don Juan, aria of Elvira; M. Ippolitov – Ivanov 
– opera Asya, arioso of Asya; J. Kalniņš – two songs from Five 
Brunswick Songs: Traveller’s Song, Bliss Carman; S. 
Rachmaninov – An Excerpt from A. Musset (lyrics by A. 
Apukhtin); J. Vītols – Piano (lyrics by K. Skalbe); A. Žilinskis 
– Jasmīni tvan (lyrics by A. Borincs) 

8 “very good” 4/ 6 

Opera singing 
N. Rimsky-Korsakov – opera The Maid of Pskov (excerpts), 
role of Princess Olga Tokmakova 

7 “good” 6/ 9 

Credit points in total: 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 

4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     
        Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
 

Achievement level Grade Meaning Approx. ECTS grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: access to Maģistrs (master) programmes  
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5.2. professional status (if applicable): access to the professions of vocal performer and vocal 
performance teacher  

 

6. Additional information: 
6.1. additional information: professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme  

Vocal Music at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been accredited until 
31.12.2013., for full accreditation period of 6 years. 

    
6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014). 
 

 
6.2. further information sources: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
      address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 
 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor A.Sīmanis 

7.3. capacity: Rector  

 

7.4. official stamp or seal. 

 
 
8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of 
certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the 
general admission requirements. However, the universities/colleges are free to set specific admission 
requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school level to quality for admission to a 
particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional 
higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory part – e 
50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and the rest is left 
for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 20 (30 
ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of 
the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving 
of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 
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Higher education (HE) 

 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing 
graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them 
for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general 
courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) credits, 
specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, practical placement 
e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 
ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 ECTS) credits, 
practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 (30 ECTS) credits as 
well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master 
degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the 
master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of professional 
higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits 
and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour 
market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level 
professional programmes.  
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• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree or at 
least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes should include a 
practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including thesis e10 (15 
ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the 
bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree 
of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence of 
doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has 
to include original results of the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a 
result of three to four years of doctoral studies at a higher education institution or an equivalent amount of 
independent research. The doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer 
reviewed publications or monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision 
of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the universities. The procedure for 
awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be 
awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-
approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by the 
Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv;  

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note:1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average 
workload of a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point 
system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number 
of Latvian credit points by a factor of 1.5. 





JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:   

1.2. vārds:       

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods  

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds  
      mūzikā un komponista profesionālā kvalifikācija 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika – kompozīcija 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta (21.11.2001.),  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas     
      atšķiras no šī pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā): “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
  

2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju  
      programmas pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves  
sākuma un beigu datums: 
      4 gadi, Latvijas 160/ ECTS 240 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 27.08.2007.  
      Programmas beigu datums: 17.06.2011. 
3.3.uzņemšanas prasības: vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā  izglītība, 
apgūta izglītības programma Instrumentālā mūzika vai Mūzikas teorija, vai Diriģēšana 
profesionālās vidējās izglītības programmas prasību apjomā, papildprasības mūzikā
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības (programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. programmas mērķis: 

- nodrošināt apstākļus studentu sagatavošanai patstāvīgai darbībai kompozīcijas un 
mūzikas pedagoģijas nozarē; 

- nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes 
mūzikas nozarē; 
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- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai. 
4.2.2. plānotie rezultāti: 
          Studiju programmas apguves rezultātā students ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un 
prasmes komponista un mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga pienākumu veikšanai, kā 
arī zinātniski pētnieciskā darba pamatus, kas nodrošina iespējas turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
Studiju programmas apguves rezultātā students kompozīcijas jomā spēj: 

demonstrēt zināšanas un izpratni, kas pamatojas uz augsta līmeņa informācijas 
avotiem un visjaunākajām atziņām; izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, 
kas apliecina profesionālu pieeju savam darbam, apliecina savu kompetenci, izvirzot 
argumentus un tos pierādot, risina problēmas savā studiju jomā; izskaidrot mūzikas 
attīstības likumsakarības; analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; 
komponēt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, pielietojot  klasiskās un 
mūsdienu kompozīcijas tehnikas; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko 
līmeni, skaņdarba interpretāciju; ar augstu patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās 
studijas. 

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais novērtējums/ 
atzīmes/ kredītpunkti: 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu 
pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

A daļa – LV 126 KP/ ECTS 189 KP  
I Profesionālie studiju kursi – LV 106 KP/ ECTS 159 KP 
Teorētiskā daļa – LV 58 KP/ ECTS 87 KP 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas 10 “izcili” 3/ 4,5 
Elektroakustiskā mūzika 10 “izcili” 3/ 4,5 
Mūzikas vēsture 8 “ļoti labi” 24/ 36 
Latviešu mūzikas vēsture 9 “teicami” 5/ 7,5 
Harmonija 7 “labi” 3/ 4,5 
Polifonija 7 “labi” 4/ 6 
Mūzikas forma 8 “ļoti labi” 8/ 12 
Instrumentu mācība 8 “ļoti labi” 2/ 3 
Orķestra stilu vēsture 9 “teicami” 3/ 4,5 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika 6 “gandrīz labi” 3/ 4,5 
Praktiskā daļa – LV 48 KP/ ECTS 72 KP 
Kompozīcija 8 “ļoti labi” 14/ 21 
Partitūras spēle 6 “gandrīz labi” 7/ 10,5 
Klavierspēle 8 “ļoti labi” 7/ 10,5 
Instrumentācija ieskaitīts 6/ 9 
Ģenerālbass un improvizācija ieskaitīts 2/ 3 
Diriģēšanas pamati ieskaitīts 2/ 3 
Solfedžo 8 “ļoti labi” 3/ 4,5 
Harmonija  7 “labi” 3/ 4,5 
Polifonija 7 “labi” 4/ 6 
II Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 
Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti) ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati (Darba tiesiskās 
attiecības) 

ieskaitīts 1/ 1,5 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati (Projektu izstrādes 
un vadīšanas pamati) 

ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 7 “labi” 3/ 4,5 
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Svešvaloda /angļu valoda/ 9 “teicami” 5/ 7,5 

 
 

4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 

 

4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 
 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): tiesības strādāt par komponistu un mūzikas    
      teorētisko priekšmetu pedagogu 
 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

B daļa - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi –   
LV 16 KP/ ECTS 24 KP 
Teorētiskā daļa –  LV 13 KP/ ECTS 19,5 KP
Psiholoģija 9 “teicami” 4/ 6 
Pedagoģija 7 “labi” 4/ 6 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 
metodika 

diplomeksāmens
9 “teicami” 2/ 3 

Ētika  ieskaitīts 2/ 3 
Praktiskā daļa –  LV 3 KP/ ECTS 4,5 KP 
Pedagoģiskā prakse  Solfedžo, Mūzikas formas un 
Mūzikas literatūras mācību stundas 

diplomeksāmens
7 “labi” 3/ 4,5 

C daļa – brīvās izvēles kursi –  LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Lauka pētījumi ieskaitīts 2/ 3 
Itāļu valoda ieskaitīts 2/ 3 
Kokles spēle ieskaitīts 2/ 3 
Valsts pārbaudījumi –  LV 12 KP/ ECTS 18 KP
 

Mūzikas vēsture un teorija /kolokvijs/ 7 “labi” 
 

2/ 3 
Kompozīcija 
Gleznotāja kvintets pūšaminstrumentu kvintetam 
Quintus anima,  4 dziesmas no cikla Baiga vasara ar 
E.Virzas vārdiem: Zvans, Sniegi, Liesmainā galva, 
Rudzu ziedēšana;  
Neredzamā atspulgs koklētāju ansamblim; Arcobaleno 
simfoniskajam orķestrim 

8 “ļoti labi” 7/ 10,5 

Instrumentācija 
 /instrumentēt, partitūras analīze/ 

8 “ļoti labi” 3/ 4,5 
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6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju programma Kompozīcija ir akreditēta līdz 31.12.2013.  

 Ziņas par citā augstskolā apgūtajiem studiju kursiem un to atzīšanu: laikā no 01.10.2010. līdz 
31.03.2011. studēja Krakovas Mūzikas akadēmijā (Polija)  Erasmus apmaiņas programmas 
ietvaros un apguva šādus studiju kursus: Kompozīcija, Instrumentācija, Elektroakustiskā mūzika, 
20.gs. kompozīcijas tehnikas. 

  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 

7. Pielikuma apstiprinājums : 

7.1.datums: 17.06.2011. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

 

7.4. zīmogs vai spiedogs 
 
 

 
 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē 
ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. 
Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas 
uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas 
prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties 
konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no 
tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz 
astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 
20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares 
izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā 
e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas 
un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu 
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            (30 ECTS), 
nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP (90 ECTS), 
izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā 
noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 
vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 
turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–
180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības 
ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP 
(39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma 
ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – 
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doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota 
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. 
Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var 
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number  

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description 
of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not 
provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name: 

1.3. date of birth (day/ month/ year): 

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                                 
      profesionālais bakalaura grāds mūzikā un komponista profesionālā kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
       Music - Composition 
 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                         
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited (21.11.2001),                                   
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.)  
       administering studies:                                                                                                                                         
       same as in point 2.3   

 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian 
3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: 
      first (undergraduate) professional degree of professional Bachelor’s study 
programme 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
      Matriculation date: 27.08.2007        
      Exmatriculation date: 17.06.2011 
3.3. access requirements: 
      general secondary education or 4-year secondary vocational education, 
completed education programme Instrumental Music or Music Theory, or Conducting 
of secondary professional education level, complementary requirements in music 
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies  
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4.2.programme requirements:      
4.2.1. aims and goals of the programme: 

- to provide environment for student’s preparation for independent activities 
in fields of composition and music teaching; 

- to provide an opportunity to study and develop scientific research skills in 
the field of music;  

- to motivate student for professional development and further studies; 
 

4.2.2. planned results 
After completion of the programme student has acquired the necessary knowledge and 
skills to act as composer and a teacher of music theory subjects and developed basic skills 
in scientific research, enabling him/her to continue studies in Masters programmes. 
As a result of accomplished study programme student is able in the field of composition to: 

demonstrate understanding and knowledge, based on high level information sources 
and most recent findings in the field; use knowledge and understanding in a way 
that certifies professional approach to the task, certifies competence by providing 
arguments and proving them, solving problems in the chosen field of studies; 
explain the causes and effects of development of music; analyse and evaluate 
musical pieces of various styles and epochs; compose pieces in various styles, genres 
and forms, employing contemporary and classical composition techniques; evaluate 
the technical and artistic level of performance and interpretation; study further 
with high level of self sufficiency and independence.

 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits  
    obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 

 

Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 126 CP/ ECTS 189 CP 
I Professional study courses – LV 106 CP/ ECTS 159 CP  
Theory part – LV 58 CP/ ECTS 87 CP 
Contemporary Composition Techniques 10 “with distinction” 3/ 4,5 
Electroacoustic Music 10 “with distinction” 3/ 4,5 
History of Music 8 “very good” 24/ 36 
History of Latvian Music 9 “excellent” 5/ 7,5 
Harmony 7 “good” 3/ 4,5 
Polyphony 7 “good” 4/ 6 
Form of Music 8 “very good” 8/ 12 
Instruments 8 “very good” 2/ 3 
History of Orchestra Styles 9 “excellent” 3/ 4,5 
Latvian and Baltic Traditional Music 6 “almost good” 3/ 4,5 
Practical part – LV 48 CP/ ECTS 72 CP 
Composition 8 “very good” 14/ 21 
Score Reading 6 “almost good” 7/ 10,5 
Piano Performance 8 “very good” 7/ 10,5 
Instrumentation Passed 6/ 9 
Generalbass and Improvisation Passed 2/ 3 
Basics of Conducting Passed 2/ 3 
Solfeggio 8 “very good” 3/ 4,5 
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Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

Harmony 7 “good” 3/ 4,5 
Polyphony 7 “good” 4/ 6 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP
Culture of Latvian Language (Business 
Language) 

Passed 1/ 1,5 

History of Religions Passed 1/ 1,5 
Fundamentals of Entrepreneurship (Legal 
Aspects of Work Relations) 

Passed 1/ 1,5 

History of Literature Passed 3/ 4,5 
Fundamentals of Entrepreneurship (Basics of 
Project Development and Management) 

Passed 3/ 4,5 

History of Arts Passed 3/ 4,5 
Philosophy 7 “good” 3/ 4,5 
Foreign Language /English/ 9 “excellent” 5/ 7,5 
B - elective part – study courses of teachers of professional education music theory subjects 
– LV 16 CP / ECTS 24 CP 
Theory part – LV 13 CP / ECTS 19.5 CP 
Psychology 9 “excellent” 4/ 6 
Pedagogy 7 “good” 4/ 6 
General Methodics Passed 1/ 1,5 

Methods of Music Theory Subject Teaching Diploma examination 
9 “excellent” 2/ 3 

Ethics Passed 2/ 3 
Practice part – LV 3 CP / ECTS 4.5 CP
Pedagogy practice Solfeggio, Form of Music 
and Music Literature practice lessons. 

Diploma examination 
7 “good” 

3/ 4,5 

C - optional part – LV 6 CP/ ECTS 9 CP 

Field Research Passed 2/ 3 
Italian Language Passed 2/ 3 
Kokle Performance Passed 2/ 3 
State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 

History and Theory of Music /colloquium/ 7 “good” 2/ 3 
Composition 
Painters’ Quintet for wind instrument quintet, performed by 
Quintus anima (recording); 4 songs from cycle Horrible 
Summer with lyrics by E. Virza: Bell, Snows, Fiery Head, 
Blossoming Rye; Reflection of the Invisible for kokle ensemble; 
Arcobaleno for symphony orchestra 

8 “very good” 7/ 10,5 

Instrumentation 
/instrumentation and analysis of score/ 

8 “very good” 3/ 4,5 
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4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

  Achievement 
level 

Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: access to Maģistrs (master) programmes  

5.2. professional status (if applicable): access to the professions of composer and teacher of 
music theory subjects 
 

 

6. Additional information: 
6.1. additional information: professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme  
      Composition at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been accredited until 
31.12.2013.       
Information on study courses completed in other institutions of higher education and their 
recognition: studied at Academy of Music Krakow (Poland) from 01.10.2010 to 31.03.2011in 
frames of Erasmus exchange program and completed the following study courses: 
Composition, Instrumentation, Electronic and Computer Music, Composition Techniques of the 
XX Century 
 

   6.2. further information sources: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
      address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 
 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 17.06.2011 

7.2. signature: ______________________ professor A.Sīmanis 

7.3. capacity: Rector  

 

7.4. official stamp or seal. 
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8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free 
to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school 
level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory 
part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and 
the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 
20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their 
practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 

Higher education (HE) 
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The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as 
to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: 
general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) 
credits, specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, 
practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 
ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 
(60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 
ECTS) credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 
(30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the 
master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal 
to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) 
credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted 
mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their 
studies in second-level professional programmes. 

• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree 
or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes 
should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation 
examinations including thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 
(105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific 
discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions 
in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a 
higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis 
may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. 
The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to 
promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the doctoral 
degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 
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Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may 
be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding 
a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation 
are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher 
Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 

 





 
JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  

 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums 
sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:   

1.2. vārds:       

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods  

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds  
      mūzikā un muzikologa profesionālā kvalifikācija 

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika – mūzikas vēsture un teorija 

2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta (21.11.2001.),  
     valsts dibināta augstskola 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas 
atšķiras no šī pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā): 
       “tā pati, kas 2. 3. punktā” 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1. kvalifikācijas līmenis:  
pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2. oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves 
sākuma un beigu datums: 4 gadi, Latvijas 160/ ECTS 240 kredītpunkti 

Programmas sākums: 29.08.2008.  
Programmas beigu datums: 15.06.2012. 

3.3. uzņemšanas prasības: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība un 
uzņemšanas  papildu prasības mūzikas literatūrā, solfedžo, mūzikas teorijā 
(harmonija, polifonija, forma), kolokvijs akadēmiskajā mūzikā. Prasību saturs 
ir mūzikas profesionālās vai profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas 
noslēguma prasību apjomā. 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1. studiju veids: pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības (programmas mērķis un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. programmas mērķis: 
nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo 
muzikologu sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 
muzikologa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās 
zināšanas, ir spējīgi konkurēt mūziķu un mūzikas kritiķu 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 mūzikas kultūras mantojumu. 
4.2.2. plānotie studiju rezultāti un kompetences: 
absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 
6.līmenim. 
Zināšanas (zināšanas un izpratne): 

iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas zinātnes nozarei un 
muzikologa profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku 
izpratni profesionālās mūzikas attīstības tendencēs un likumsakarībās, mūzikas nozares 
attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, zinātniskās pētniecības metodēs,  turklāt daļa 
zināšanu – mūzikas vēsturē, mūzikas teorijā, mūzikas formu analīzē, skaņdarbu 
interpretācijas stilos un mūzikas teorētisko priekšmetu apguves metodikā - atbilst 
muzikologa profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Muzikologs spēj parādīt arī mūzikas 
profesionālās izglītības pedagoga profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 
izpratni par mūzikas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 
līdzekļu nozīmi kompozīcijas tapšanas procesos, novērtēt skaņdarba interpretāciju, 
atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 

iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt muzikologa un 
mūzikas profesionālās izglītības pedagoga pienākumus - pielietot zināšanas muzikoloģijas 
jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan jaunākajām atziņām, izskaidrot mūzikas 
attīstības likumsakarības, analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus, vadīt 
koncertlekcijas, demonstrējot uz instrumenta skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 
rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu, sadarboties ar kultūras un 
izglītības institūcijām, mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem, 
komponistiem, veicinot latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē, organizēt un 
plānot savu radošo un pētniecisko darbību, izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības 
programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un 
veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, vērtēt 
un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes, izskaidrot mācīšanās 
paņēmienus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un 
uzdevumus, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un mūzikas 
pedagoģijas zinātnes nozarē un muzikologa 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): 

absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju muzikoloģijas un 
mūzikas pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas 
muzikoloģijas zinātnes nozarē un muzikologa profesijā, parādīt, ka izprot mūziķa un 
pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt profesionālās mūzikas ietekmi uz vidi un sabiedrību, 
piedalīties mūzikas profesionālās un kultūrizglītības jomas attīstībā. 
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4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais novērtējums/ 
atzīmes/ kredītpunkti: 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

A daļa – LV 100 KP/ ECTS 150 KP  
I Profesionālie studiju kursi – LV 80 KP/ ECTS 120 KP 
Teorētiskā daļa – LV 59 KP/ ECTS 88,5 KP 
Bakalaura darbs ieskaitīts 5/ 7,5 
Muzikoloģija ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas vēsture 7 „labi” 24/ 36 
Latviešu mūzikas vēsture 7 „labi” 5/ 7,5 
Harmonija 7 „labi” 3/ 4,5 
Polifonija 7 „labi” 4/ 6 
Mūzikas forma 7 „labi” 6/ 9 
Instrumentu mācība ieskaitīts 2/ 3 
Orķestra stilu vēsture 7 „labi” 3/ 4,5 
Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika 6 „gandrīz labi” 3/ 4,5 
Literatūras teorija 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Praktiskā daļa – LV 21 KP/ ECTS 31,5 KP 
Solfedžo 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Harmonija 7 „labi” 3/ 4,5 
Polifonija 7 „labi” 4/ 6 
Mūzikas forma 7 „labi” 4/6 
Partitūras spēle un instrumentācija 7 „labi” 4/ 6 
Ritmika ieskaitīts 2/ 3 
Skatuves runa ieskaitīts 1/ 1,5 
II Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 

Latviešu valodas kultūra /lietišķie raksti/ ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati 
/Darba tiesiskās attiecības, autortiesību un  
blakustiesību pamati/ 

ieskaitīts 1/ 1,5 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati  
/Projektu izstrādes un vadīšanas pamati/ ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Svešvaloda /angļu valoda/ 8 „ļoti labi” 5/ 7,5 
B daļa - profesionālās izglītības mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi –
LV 16 KP/ ECTS 24 KP 
Teorētiskā daļa –  LV 13 KP/ ECTS 19,5 KP
Psiholoģija /t.sk. sociālā psiholoģija/ 9 „teicami” 4/ 6 
Pedagoģija 6 „gandrīz labi” 4/ 6 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 
metodika 

diplomeksāmens
8 „ļoti labi” 2/ 3 

Ētika /t.sk.uzņēmuma vadības stili/ ieskaitīts 2/ 3 
Praktiskā daļa – LV 3 KP/ ECTS 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse Mūzikas literatūras  un mūzikas 
formas mācību stundas 

diplomeksāmens
8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

C daļa – brīvās izvēles kursi  LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Kompozīcija ieskaitīts 2/ 3 
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas ieskaitīts 2/ 3 
Elektroakustiskā mūzika ieskaitīts 2/ 3 
Prakse – LV 26 KP/ ECTS 39 KP 
Klavierspēle 8 „ļoti labi” 12/ 18 
Arhīvu prakse ieskaitīts 2/ 3 
Lauka pētījumi ieskaitīts 2/ 3 
Lektora prakse ieskaitīts 2/ 3 
Redaktora prakse ieskaitīts 2/ 3 
Publicistikas prakse ieskaitīts 3/ 4,5 
Žurnālistikas prakse ieskaitīts 3/ 4,5 
Valsts pārbaudījumi – LV 12 KP/ ECTS 18 KP
 

Mūzikas vēsture un teorija /kolokvijs/ 6 „gandrīz labi” 
 

6/ 9 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 
Tēma: Progresīvais roks un kontrkultūras konteksti 20. 
gadsimta 60. gados un 70. gadu sākumā. 

8 „ļoti labi” 6/ 9 

 

4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
 Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 
 

 
4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): tiesības strādāt par muzikologu un mūzikas    
      teorētisko priekšmetu pedagogu 
6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Mūzikas 
vēsture un teorija  ir akreditēta līdz 31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.    

6.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma 
pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011-2014) 
6.1.2. Ziņas par citā augstskolā apgūtajiem studiju kursiem un to atzīšanu: laikā no 01.09.2011. 
līdz 31.12.2011. studēja Amsterdamas konservatorijā (Amsterdama, Nīderlande) Erasmus 
apmaiņas programmas ietvaros un apguva šādus studiju kursus: Galvenais izvēles 
priekšmets Is Jazz Dead?; Pop stila aranžēšana; Kompozīcijas laboratorija, Lirikas laboratorija; 
Popa un roka vēsture; Mūzikas teorijas vēsture; Mūzikas estētika; Formas analīze 
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  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@music.lv 
 

 

7. Pielikuma apstiprinājums : 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

 

 

7.4. zīmogs vai spiedogs 

  

 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maģistrantūrā. 
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Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

 

 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
 

 

 

 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDC serial number  

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description 
of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about 
recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not 
provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:      

1.2. first name:  

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code  

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                                 
      profesionālais bakalaura grāds mūzikā un muzikologa profesionālā kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
     Music – History and Theory of Music   
2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                         
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited (21.11.2001),                                   
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering studies:                  
       same as in point 2.3   

 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian 
3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: 
first (undergraduate) professional degree  
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
 4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
 Matriculation date: 29.08.2008 
 Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. admission requirements: 
General or professional secondary education and  
additional admission requirements: Music literature, solfeggio, music theory (harmony, 
polyphony, form of music) colloquium in academic music; 
content of the examinations is consistent with the professional or professional orientation 
secondary musical education programme completion requirements.
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies  
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4.2.programme requirements:      
4.2.1. aims and goals of the programme: 
to prepare highly qualified professional musicologists required by the State and the society, to 
provide knowledge based on the theory on music sciences consistent with the standards of 
musicologist’s profession and applicable in professional practice, preparing graduates for 
successful integration into the environment of professional music and music critics of Latvia 
and of foreign countries, motivating students to pursue professional development and further 
education within the unified European education system; graduates of the study programme 
perform their duties, respect the principles of humanity, democracy, scientific approach, 
professionalism, individuality, creativity and modernity and  respect interests of the Latvian  
nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop 
the national musical heritage of Latvia. 
 

4.2.2. planned results 
Expected study results and competencies
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 6th level of 
the European Qualification Framework (EQF) 
Knowledge (knowledge and comprehension): 
upon completion of the study programme the graduate demonstrates basic and in-depth 
knowledge characteristic of the field of science of music and of the profession of musicologist 
and has comprehensive knowledge in: development tendencies and regularities of professional 
music, development strategies and planning methods in the field of music, scientific research 
methods. Furthermore, competencies in history of music, music theory, analysis of form of 
music, styles of music interpretation and methods of music theory subjects tuition correspond to 
the highest level of musicologist’s profession. The graduates demonstrate understanding of the 
fundamental concepts and terminology used in the field of music pedagogy, of the significance 
of means of musical expression in the process of composing, and are able to evaluate 
interpretation of a piece of music and the technical and artistic level of the performance. 
Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills): 
as a result of studies, the graduate is able to independently and responsibly undertake the duties 
of a musicologist and a professional education music teacher – to apply his/her knowledge in the 
field of the musicology based on the main traditions and the latest discoveries, to explain  the 
regularities in music development, to analyse and to evaluate music pieces of different epochs 
and styles, to run concert lectures, and demonstrate pieces of music or their sections, to 
preserve Latvian musical culture heritage, to cooperate with cultural and educational 
institutions, musicians, music collectives and their managers, choreographers and composers in 
order to facilitate integration of Latvian music into the culture life of the world, to organize and 
plan his/her own creative and research activities, to develop professional music education 
programmes, study programmes for music schools and secondary music schools, to evaluate 
and analyse skills and knowledge acquired by students during the process of studies, to explain 
methodology of learning, to compare interpretation of musical pieces, to define aims and tasks 
of the study course, to analytically approach information, problem issues and solutions in the 
fields of music and musicology, to  explain various concepts of these fields and to discuss these 
concepts convincingly with professionals and non-professionals.  Graduate is able to 
independently manage his/her own and his/her student’s learning processes, to organize further 
self-education and professional development, to demonstrate scientific approach in problem 
solving processes, to assume responsibilities and initiatives in individual work, team work or 
whilst leading the work of other people, to make decisions and to find creative solutions in 
changing or uncertain circumstances. Graduates can speak the official state language and at 
least two foreign languages, and have learned to comply with legal documents and regulations 
of work safety, fire safety and environmental safety. 
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Competencies (analysis, synthesis and evaluation): 
graduate is able to independently acquire, select, analyse and apply information within the 
fields of musicology and music pedagogy, to make decisions and to solve problems within the 
context of the musicologist’s profession, to demonstrate comprehension of the professional 
ethics of teacher, to evaluate the role of music within social environment and to participate in 
the development of the fields of professional music and culture education. 
4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-
time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with 
ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a 
factor of 1.5. 
 
 

Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 100 CP/ ECTS 150 CP 
I Professional study courses – LV 80 CP/ ECTS 120 CP  
Theory part – LV 59 CP / ECTS 88,5 CP 
Bachelor’s Work Passed 5/ 7,5 
Musicology Passed 1/ 1,5 
History of Music 7 “good” 24/ 36 
History of Latvian Music 7 “good” 5/ 7,5 
Harmony 7 “good” 3/ 4,5 
Polyphony 7 “good” 4/ 6 
Form of Music 7 “good” 6/ 9 
Instruments Passed 2/ 3 
History of Orchestra Styles 7 “good” 3/ 4,5 
Folklore 6 “almost good” 3/ 4,5 
Theory of Literature 8 “very good” 3/ 4,5 
Practical part – LV 21 CP/ ECTS 31.5 CP 
Solfeggio 8 “very good” 3/ 4,5 
Harmony 7 “good” 3/ 4,5 
Polyphony 7 “good” 4/ 6 
Form of Music 7 “good” 4/ 6 
Score Reading and Instrumentation 7 “good” 4/ 6 
Rhythmic Passed 2/ 3 
Stage Speech Passed 1/ 1,5 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP
Culture of Latvian Language /Business Language/ Passed 1/ 1,5 
History of Religions Passed 1/ 1,5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Legal Aspects of Work Relations; 
Basics of Copyrights and Neighbouring Rights/

Passed 
1/ 1,5 

History of Literature Passed 3/ 4,5 
Fundamentals of Entrepreneurship /Basics of 
Project Development and Management/ Passed 3/ 4,5 

History of Arts Passed 3/ 4,5 
Philosophy 8 “very good” 3/ 4,5 

Foreign Language /English/ 8 “very good” 5/ 7,5 
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Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

B - elective part – study courses of teachers of professional education music theory subjects – 
LV 16 CP / ECTS 24 CP 
Theory part – LV 13 CP / ECTS 19.5 CP 
Psychology /incl. Social psychology/ 9 “excellent” 4/ 6 
Pedagogy 6 “almost good” 4/ 6 
General Methodics Passed 1/ 1,5 

Methods of Music Theory Subject Teaching Diploma Examination 
8 “very good” 2/ 3 

Ethics /incl. Business management styles/ Passed 2/ 3 
Practice part – LV 3 CP / ECTS 4.5 CP 
Pedagogy practice  
practice lessons Music Literature and Form of Music 

Diploma Examination 
8 “very good” 

3/ 4,5 

C - optional part –  LV 6 CP/ ECTS 9 CP 

Composition Passed 2/ 3 
Electroacoustic Music Passed 2/ 3 
Contemporary Composition Techniques Passed 2/ 3 
Practice – LV 26 CP/ ECTS 39 CP 
Piano Performance 8 “very good” 12/ 18 
Archive Practice Passed 2/ 3 
Field Research Passed 2/ 3 
Lecture Practice Passed 2/ 3 
Editor Practice Passed 2/ 3 
Publication Practice Passed 3/ 4,5 
Journalism Practice Passed 3/ 4,5 
State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 

History and Theory of Music /colloquium/ 6 “almost good” 
 

6/ 9 

Development and Defence of Bachelors Work 
Progressive Rock and Counterculture Contexts in 1960ies 
and in the Beginning of 1970ies 

8 “very good” 6/ 9 

 

Credit points in total: 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     
    Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 
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5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: access to Maģistrs (master) programmes  

5.2. professional status (if applicable): access to the professions of music theory subjects 
teacher and musicologist 
 

 

6. Additional information: 
6.1. additional information: professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme  
      History and Theory of Music at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has  
      been accredited until 31.12.2013 for full accreditation period of 6 years 
 
6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014). 
 
6.1.2. Information on study courses completed in other institutions of higher education and their 
recognition: studied at Conservatorium van Amsterdam (the Netherlands) from 01.09.2011 to 
31.12.2011 in frames of Erasmus exchange program and completed the following study courses: 
Main elective: Is Jazz Dead; Pop arranging; Composition lab, Lyric lab; Pop and rock history; History 
of music theory; Music aesthetics; Major analysis 

              
 

   6.2. further information sources: Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
      address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 
 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor A.Sīmanis 

7.3. capacity: Rector  

7.4. official stamp or seal. 

 

8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free 
to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school 
level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 
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Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory 
part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and 
the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 
20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their 
practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 

Higher education (HE) 

 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as 
to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: 
general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) 
credits, specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, 
practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 
ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 
(60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 
ECTS) credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 
(30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 
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Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the 
master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal 
to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) 
credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted 
mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their 
studies in second-level professional programmes. 

• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree 
or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes 
should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation 
examinations including thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 
(105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific 
discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions 
in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a 
higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis 
may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. 
The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to 
promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the doctoral 
degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may 
be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding 
a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation 
are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher 
Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:   

1.2. vārds:       

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods 

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais bakalaura grāds  
      horeogrāfijā un horeogrāfa profesionālā kvalifikācija 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Horeogrāfija 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta (21.11.2001.),  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā): 
       “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis:  
pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves sākuma un beigu 
datums: 4 gadi, ECTS 240 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 29.08.2008.  
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 
3.3.uzņemšanas prasības: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība un  
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.
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības (programmas mērķis un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. studiju programmas mērķis: 
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 mantojumu.
4.2.2. plānotie studiju rezultāti un kompetences: 
absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim. 

Zināšanas (zināšanas un izpratne): 

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): 

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): 

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.
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4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais novērtējums/ 
atzīmes/ kredītpunkti: 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 
gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses 
sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos) 

A daļa – LV 100 KP/ ECTS 150 KP 
I Profesionālie studiju kursi – LV 80 KP/ ECTS 120 KP 
Teorētiskā daļa – LV 24 KP/ ECTS 36 KP 
Folklora un etnogrāfija 7 „labi” 3/ 4,5 
Horeogrāfijas mākslas vēsture 6 „gandrīz labi” 5/ 7,5 
Režijas pamati un scenārija veidošana 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Kostīmu vēsture 8 „ļoti labi” 3/ 4,5 
Mūzikas vēsture 7 „labi” 5/ 7,5 
Mūzikas teorija 7 „labi” 5/ 7,5 
Praktiskā daļa – LV 56 KP/ ECTS 84 KP 
Baletmeistara māksla 8 „ļoti labi” 15/ 22,5 
Klasiskās dejas teorija un pasniegšanas māksla 6 „gandrīz labi” 22/ 33 
Ritmika ieskaitīts 2/ 3 
Latviešu deja 8 „ļoti labi” 4/ 6 
Vēsturiskā deja ieskaitīts 2/ 3 
Skatuviskā tautas deja 6 „gandrīz labi” 2/ 3 
Sarīkojumu deja ieskaitīts 2/ 3 
Modernā deja ieskaitīts 3/ 4,5 
Ārstnieciskā vingrošana ieskaitīts 2/ 3 
Klavierspēle ieskaitīts 2/ 3 
II Vispārizglītojošie studiju kursi – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 
Latviešu valodas kultūra /lietišķie raksti/ ieskaitīts 1/ 1,5 
Reliģiju vēsture ieskaitīts 1/ 1,5 
Uzņēmējdarbības pamati 
/Darba tiesiskās attiecības, autortiesību un  
blakustiesību pamati/ 

ieskaitīts 1/ 1,5 

Literatūras vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Uzņēmējdarbības pamati  
/Projektu izstrādes un vadīšanas pamati/ ieskaitīts 3/ 4,5 

Mākslas vēsture ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija 7 „labi” 3/ 4,5 
Svešvaloda /angļu valoda/ 5 “viduvēji” 5/ 7,5 

 
 
 
 

B daļa – profesionālās izglītības dejas pedagoga studiju kursi –   LV 16 KP/ ECTS 24 KP 
Teorētiskā daļa – LV 13 KP/ ECTS 19,5 KP 
Psiholoģija /t.sk. sociālā psiholoģija/ 9 „teicami” 4/ 6 
Pedagoģija 7 „labi” 4/ 6 
Vispārējā metodika ieskaitīts 1/ 1,5 

Dejas pasniegšanas metodika 8 „ļoti labi” 
diplomeksāmens

2/ 3 

Ētika /t.sk. uzņēmuma vadīšanas stili/ ieskaitīts 2/ 3 
Praktiskā daļa – LV 3 KP/ ECTS 4,5 KP 

Pedagoģiskā prakse  
 Mācību treniņstunda 

7 „labi” 
diplomeksāmens 

3/ 4,5 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos) 

 
 

 

Kredītpunkti kopā: LV 160 / ECTS 240 
 
 

 

4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
    Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 

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 
 

 
4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maģistrantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): tiesības strādāt par horeogrāfu un dejas pedagogu  

6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programma Horeogrāfija ir akreditēta līdz 
31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.  
6.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma 
pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011-2014) 
 
 

C daļa – brīvās izvēles kursi –  LV 6 KP/ ECTS 9 KP 
Franču valoda ieskaitīts 2/ 3 
Steps ieskaitīts 2/ 3 
Hip-hops ieskaitīts 2/ 3 
Prakse – LV 26 KP/ ECTS 39 KP 
Baletmeistara māksla 7 „labi” 14/ 21 
Latviešu deja 7 „labi” 3/ 4,5 
Vēsturiskā deja 6 „gandrīz labi” 2/ 3 
Skatuviskā tautas deja 5 „viduvēji” 3/ 4,5 
Sarīkojumu deja 7 „labi” 2/ 3 
Modernā deja 5 „viduvēji” 2/ 3 
Valsts pārbaudījumi –  LV 12 KP/ ECTS 18 KP
 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā     5 „viduvēji” 
 

2/ 3 
Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana
Programma: 
Dejas izrāde Dārzs, Dž. Viljamsa, V.Žukova, V.Sajko mūzika 

8 „ļoti labi” 10/ 15 
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  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 
 

7. Pielikuma apstiprinājums : 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

 

 

7.4. zīmogs vai spiedogs 
 
 

 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā 
augstākajā izglītībā. 

 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no 
tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), bakalaura 
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darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz 
astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas 
un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            (30 
ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP (90 
ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 
vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 
turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt 
studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās 
izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma 
ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – 
doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski 
vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas 
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padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas 
komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var 
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā 
studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par 
programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas 
akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. 
Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot 
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 
1,5. 



 

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 
sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic 
and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). 
It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named in the 
Diploma to which this supplement is appended. It should be free from any value 
judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all 
eight sections shall be provided. Where information is not provided, the reason shall be 
explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name: 

1.2. first name:      

1.3. date of birth (day/ month/ year): 

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):                                           
      profesionālais bakalaura grāds horeogrāfijā un horeogrāfa profesionālā kvalifikācija 
 

2.2. main field(s) of study for the qualification:                                                                    
       Choreography  
 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                                   
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited (21.11.2001),                                   
      state-founded higher educational institution  
 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.)  
      administering studies:                                                                                                                                     
      same as in point 2.3   

2.5. language(s) of instruction/examination:  Latvian 

3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: 
      first (undergraduate) professional degree  
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      4 years, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits 
      Matriculation date: 29.08.2008 
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. access requirements: general or professional secondary education, 
Additional admission requirements: Creative competition Dance Composition – unassisted 
preparation of a dance  composition for the provided musical material,  classical dance – a 
training lesson tests the classical dance skills that must be consistent with the professional 
secondary education programme completion requirements. 
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies 
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4.2. programme requirements: 
4.2.1. aims and goals of the programme: 
to prepare highly qualified professional choreographers, providing specialists required by the 
State and the society, to provide knowledge based on the theory of choreographic sciences 
consistent with the standards of choreographers’ profession and applicable in professional 
practice, preparing graduates for successful integration into the professional choreography 
environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional 
development and further education within the united European education area; graduates of 
the study programme respect the interests of the Latvian  nation, are able to adapt to the 
international cultural environment and to preserve and develop the national dance heritage of 
Latvia. 
4.2.2. planned results: 
Expected study results and competencies
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 6th level of 
the European Qualification Framework (EQF) 
Knowledge (knowledge and comprehension) 
Upon the completion of the study programme the graduate demonstrates basic and in-depth 
knowledge characteristic to the fields of choreographic science and profession and has 
comprehensive knowledge in: theory and history of dance, professional dance performance 
development tendencies, planning and development strategies in the field of choreography, 
methods of scientific research. Furthermore, competencies in dance development history, the 
art of dance composition and interpretation and dance performance tuition correspond to 
the highest level of choreographic training. The graduates demonstrate understanding of the 
fundamental concepts and terminology used in the field of professional pedagogy, of the 
human body structure and movement mechanics related to the application of the means of 
choreographic expressions in dramatic development of dance, of the diversity of dance 
preparation methods. 
Skills (Knowledge application skills, communication skills, general skills) 
As a result of studies, the graduate is able to independently and responsibly undertake the 
duties of a choreographer and professional education dance teacher – to apply his/her 
knowledge in the field of the choreography based on the main traditions and the latest 
discoveries in the field of choreography, to explain the structure of a human body and the 
movement mechanics related to the application of dance techniques, to research, develop, 
improve the choreographic vocabulary, to create conceptions and to organize choreographic 
productions, to apply choreographic texts or movements within projects of other genres of 
performing arts or multimedia projects (films, video-clips, advertisements, performances, 
etc.), to organize creative processes from the generation of an idea to the actual production, 
to select appropriate musical material for a choreographic composition, to be competent in 
music theory issues, to collaborate with composers, musicians, conductors, to conceive the 
visual aspect of a choreographic performance, to cooperate with scenographers, costume 
designers, lighting designers and to apply the latest available stage technologies, to cooperate 
in creative teams with other choreographers, directors, playwrights, composers and create 
choreographic productions and concert programmes of various epochs, styles and genres,  to 
analyze and evaluate choreographic compositions of various epochs, styles and genres, to 
select artistic dance repertoire and to create concert programmes, to creative positive and 
creative working environment, to develop professional musical education study courses for 
primary and secondary choreography schools, to select and develop study materials and 
study content, to plan, organize and manage dance subjects teaching, to evaluate and analyze 
skills and knowledge acquired by students during the process of studies, to teach the use of 
the methods of choreographic content revelation, to teach the methodology of dance 
preparation, to compare interpretations of dance performances, to define aims and tasks of 
study courses, to analytically approach information, problem issues and solutions in the 
fields of dance performance and dance pedagogy as well as in the profession of 
choreographer, to explain various concepts of these fields and to discuss these concepts 
convincingly with professionals and non-professionals. Graduate is able to independently 
manage his/her own and his/her student’s learning processes, to organize further self- 
education and professional development, to demonstrate scientific approach in problem 
solving processes, to assume responsibilities and initiatives in individual work, team work or 
whilst leading the work of other people, to make decisions and to find creative solutions  
in changing or uncertain circumstances. Graduates of the study programme fluently speak 
the official state language and at least two foreign languages, and have learned to comply 
with legal documents and regulations of work safety, fire safety and environmental safety.
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Competencies (analysis, synthesis and evaluation)
as a result of completion of these study courses the graduates of the study programme are able 
to independently acquire, select, analyze and apply information within the fields of dance and 
dance pedagogy, to make decisions and to solve problems within the context of the 
choreographer’s profession, to fully comprehend the professional ethics of choreographer and 
dance teacher, to evaluate the role of the professional activities of a choreographer within 
social environments and to participate in the development of the field of choreography.
  4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a 
full-time study year in most HE programmes is 40 credits.  
Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by 
multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 

Course title 
 Assessment  

(10-point grading scheme) 

Course programme 
content volume 
LV/ ECTS CP 

A  -- compulsory part – LV 100 CP/ ECTS 150 CP 
I Professional study courses – LV 80 CP/ ECTS 120 CP  
Theory part – LV 24 CP/ ECTS 36 CP 
Folklore and Ethnography 7 “good” 3/ 4,5 
Dance History 6 “almost good” 5/ 7,5 
Basics of Production and Script Writing 8 “very good” 3/ 4,5 
Costume History 8 “very good” 3/ 4,5 
Music History 7 “good” 5/ 7,5 
Music Theory 7 “good” 5/ 7,5 
Practical part – LV 56 CP/ ECTS 84 CP 
Dance Composition 8 “very good” 15/ 22,5 
Classical Dance: Training and Teaching 
methodology 

6 “almost good” 22/ 33 

Rhythmic Passed 2/ 3 
Latvian Folk Dance 8 “very good” 4/ 6 
Historical Dance Passed 2/ 3 
International Folk Dance 6 “almost good” 2/ 3 
Ballroom Dance Passed 2/ 3 
Contemporary Dance Passed 3/ 4,5 
Remedial Gymnastics Passed 2/ 3 
Piano Performance Passed 2/ 3 
II General humanitarian study courses – LV 20 CP/ ECTS 30 CP 
Culture of Latvian Language /Business Language/ Passed 1/ 1,5 
History of Religions Passed 1/ 1,5 
Fundamentals of Entrepreneurship 
/Legal Aspects of Work Relations; 
Basics of Copyrights and Neighbouring Rights/

Passed 1/ 1,5 

History of Literature Passed 3/ 4,5 
Fundamentals of Entrepreneurship /Basics of 
Project Development and Management/ Passed 3/ 4,5 

History of Arts Passed 3/ 4,5 
Philosophy 7 “good” 3/ 4,5 
Foreign Language / English / 5 “satisfactory” 5/ 7,5 
B - elective part - professional study courses of dance performance teacher – LV 16 CP/ 
ECTS 24 CP 
Theory part – LV 13 CP/ ECTS 19.5 CP 
Psychology /incl. Social psychology/ 9 “excellent” 4/ 6 
Pedagogy 7 “good” 4/ 6 
General Methodics Passed 1/ 1,5 
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Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  

Course programme 
content volume 
LV/ ECTS CP

Dance Tuition Methods 8 “very good” 
Diploma examination

2/ 3 

Ethics /incl. Business management styles/ Passed 2/ 3 
Practice part –LV 3 CP  ECTS 4.5 CP
Teaching practice 
Lecture in Dance Performance 

7 “good” 
Diploma examination

3/ 4,5 

C - optional part – LV 6 CP/ ECTS 9 CP 

French Language Passed 2/ 3 
Tap Dance Passed 2/ 3 
Hip-hop Passed 2/ 3 
Practice – LV 26 CP/ ECTS 39 CP 
Dance Composition 7 “good” 14/ 21 
Latvian Folk Dance 7 “good” 3/ 4,5 
Historical Dance 6 “almost good” 2/ 3 
International Folk Dance 5 “satisfactory” 3/ 4,5 
Ballroom Dance 7 “good” 2/ 3 
Contemporary Dance 5 “satisfactory” 2/ 3 
State examinations – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 
Colloquium in speciality, history and theory of 
music 

5 “satisfactory” 
 

2/ 3 

Preparation and defence of Bachelor’s work 
Dance production Garden, music by G. Williams,  
V. Zhukov, V. Sayko 

8 “very good” 10/ 15 

 

Credit points in total: LV 160 / ECTS 240 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study:  access to Master’s studies  

5.2. professional status (if applicable):  access to the professions of choreographer and 
dance performance teacher 
 
 

6. Additional information: 
 

6.1. additional information professional Bakalaurs (bachelor) degree study programme  
Choreography at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been accredited until 
31.12.2013., for full accreditation period of 6 years    
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6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014).          

   
6.2. further information sources:  Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
  address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
  tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 
 
 

 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor  A. Sīmanis 

7.3. capacity: Rector 

 

7.4. official stamp or seal 

 
 
 
 
8. Information on the national higher education system. 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders 
of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary education 
meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free to set specific 
admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school level to quality for 
admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory part 
– e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and the 
rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 20 
(30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical 
aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their practical 
application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 

 

 

 



6 
 

 

Higher education (HE) 

 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing 
graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare 
them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general 
courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) credits, 
specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, practical 
placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 
ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 ECTS) 
credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis e20 (30 ECTS) 
credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master 
degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to 
the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) 
credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to 
the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their studies in 
second-level professional programmes. 

• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such 
programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor degree or 



7 
 

at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes should 
include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including 
thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits 
compulsory part of the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific discipline. 
The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions in the scientific 
discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a higher education 
institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be a 
dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to 
award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion 
councils established at the universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled 
by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas 
may be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution 
holding a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme 
accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – 
by the Higher Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv;  

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note: 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a 
full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible 
with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points 
by a factor of 1.5. 

 





JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:  

1.2. vārds:      

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods 

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais maģistra grāds mūzikā 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika – kompozīcija 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta 21.11.2001.,  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā): “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: otrais profesionālais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves sākuma un 
beigu datums: 2 gadi, LV 80 / ECTS 120 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 30.08.2010. 
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 

3.3.uzņemšanas prasības: bakalaura grāds mūzikas nozarē vai otrā līmeņa profesionālā    
      augstākā izglītība mūzikas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības (programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. programmas mērķis: 

- nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa profesionālo 
mūziķu – komponistu izglītošanu, kuri papildus profesionālā bakalaura mūzikas nozarē 
iegūtai kompetencei apgūst padziļinātas vai paplašinātas mūzikas zinātņu teorētiskajos 
pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas maģistra profesionālās studijas; 
- attīstīt mākslinieciski radošās un zinātniski pētnieciskās prasmes; 
- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā 
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4.2.2. plānotie rezultāti: 
Studiju rezultāti un kompetences 
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 
7.līmenim 
Zināšanas (zināšanas un izpratne) 
Maģistrants spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām 
daļa atbilst mūzikas zinātnes nozares un kompozīcijas profesionālās jomas jaunākajiem 
atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu jomu saskarē. 
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Maģistrants spēj:  
- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu 
māksliniecisku darbību, augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas, kā arī veikt 
savas specializācijas pētniecisku darbību;  
- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un 
komponista profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 
- patstāvīgi virzīt kompozīcijas kompetenču pilnveidi; 
- uzņemties atbildību par sava un kompozīciju atskaņošanas radošo grupu darba 
rezultātiem un to analīzi; 
- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, 
pedagoga privātprakse); 
- īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē, veikt profesionālo mūziķa darbu;
- nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) 
sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot 
jaunas pieejas. 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 
analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, 
filozofija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 
profesionālās darbības metožu attīstībā radošajā mākslā, parādīt izpratni un ētisko 
atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

A daļa (obligātie studiju kursi) – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 
Mūzikas filozofija  9 „teicami” 2/ 3 
Stils un interpretācija 10 „izcili” 2/ 3 
Laikmetīgās mūzikas analīze ieskaitīts 2/ 3 
Mūzikas psiholoģija ieskaitīts 2/ 3 
Kultūras socioloģija ieskaitīts 2/ 3 
Kultūras projektu vadība ieskaitīts 2/ 3 
Zinātniskā darba pamati ieskaitīts 1/ 1,5 
Sociālā psiholoģija ieskaitīts 1/ 1,5 
Augstskolu didaktika 8 „ļoti labi” 2/ 3 
Svešvaloda /angļu valoda/ 8 „ļoti labi” 4/ 6 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

B daļa (ierobežotās izvēles studiju kursi) – LV 30 KP/ ECTS 45 KP  
Teorija – LV 7 KP/ ECTS 10,5 KP 
Laikmetīgās mūzikas analīze 9 „teicami” 3/ 4,5 
Stils un interpretācija 9 „teicami” 2/ 3 
Ortoepijas pamati svešvalodās /angļu, vācu, franču, itāļu/ ieskaitīts 2/ 3 
Prakse – LV 23 KP/ ECTS 34,5 KP 
Kompozīcija 9 „teicami” 13/ 19,5 
Instrumentācija ieskaitīts 6/ 9 
Asistenta prakse ieskaitīts 3/ 4,5 
Meistarklase ieskaitīts 1/ 1,5 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –LV 9 KP/ ECTS 13,5 KP  
Mūsdienu mūzikas notācija un partitūru analīze ieskaitīts 3/ 4,5 
Sitaminstrumentu spēle ieskaitīts 3/ 4,5 
Profesionālā etiķete ieskaitīts 1/ 1,5 
Mūsdienu māksla ieskaitīts 2/ 3 
Valsts pārbaudījumi – LV 21 KP/ ECTS 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana: 
Kamersimfonijas žanrs un tā izpausmes latviešu mūzikā 
20./21. gadsimta mijā. 

10 „izcili” 3/ 4,5 

Diplomeksāmena Kompozīcija programmas 
sagatavošana  
Tālu kalnos, Mazu putnu ceļā, Saules gaisma klavieru 
kvartetam; Koncerts klavesīnam un stīgu orķestrim (3 daļas); 
Nošu lidojums jauktajam korim; Sniega karaliene 
simfoniskajam orķestrim 

10 „izcili” 10/ 15 

Diplomeksāmens Instrumentācija  
/instrumentēt, partitūras analīze/ 

9 „teicami” 8/ 12 
 

Kredītpunkti kopā: LV 80/ ECTS 120
 
 

4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 
 

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 
 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1. turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties doktorantūrā 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts): diploms apliecina profesionālā maģistra mūzikā 
studiju programmas apguvi, tiesības uzsākt profesionālo darbību nozares augstākās 
izglītības iestādēs. 
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6. Papildinformācija: 

  6.1. sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Mūzika, apakšprogramma 
Kompozīcija ir akreditēta līdz 31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.   

6.1.1.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma 
pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011-2014) 

  6.2. papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 
 

7. Pielikuma apstiprinājums: 

7.1. datums: 14.06.2012. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

7.4. zīmogs vai spiedogs 

 
 
 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās 
izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu 
vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura 
programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
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personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. 
Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot 
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 
1,5. 

 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 
sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic 
and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). 
It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies 
that were pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence 
statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be 
provided. Where information is not provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:      

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code 

2. Information identifying the qualification: 
2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): 
profesionālais maģistra grāds mūzikā 

2.2. main field(s) of study for the qualification: 
Music – Composition 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                               
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited 21.11.2001,                                  
      state-founded higher educational institution 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.)  
      administering studies: same as in paragraph 2.3 
2.5. language(s) of instruction/examination:  Latvian 

3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification:  second (graduate) professional degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      2 years, LV 80 / ECTS 120 credits 
      Matriculation date: 30.08.2010 
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. access requirements: 
      Bakalaurs (bachelor) degree in music or second level higher professional education   
      in music with rights to study in Master’s programme
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies 

4.2.programme requirements: 
4.2.1. aims and goals of the programme: 
To prepare highly qualified professional musicians required by the State and the society, - 
composers who in addition to the competencies of professional bachelor in the field of 
music acquire applicable knowledge based on the theory of music sciences professional 
master’s studies; 
To develop artistic and creative skills as well as scientific research skills; 
To motivate for futher education within the European education environment. 
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4.2.2. planned results 
Expected study results and competencies: 
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 7th level of 
the European Qualifications Framework (EQF) 

Knowledge (knowledge and comprehension)
The postgraduate student acquires in-depth knowledge and comprehension, part of which 
complies with the latest findings in music science and in the respective professional field 
(Composition) and provides basis for creative thinking and research and for collaborative 
activities in different fields. 

Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills) 
Students acquire the skills to apply theoretical knowledge, methods and to solve problems in 
order to undertake artistic activities and duties of a highly qualified professional musician as 
well as to carry out research in his/her field of specialization. Postgraduate students acquire 
the skills to explain and to discuss complicated or systemic and professional aspects of the 
respective field of music with professionals and non-professionals. Student is able to 
independently organize further perfection of his/her competencies, to assume responsibility 
and to analyse results of collective work in composition performance, to undertake 
entrepreneurship activities (culture institutions or individual arts projects, teaching practice), 
to carry out research, to further pursue studies (further education, doctoral studies) to make 
decisions and to find creative solutions in changing or uncertain circumstances. 

Competencies (analysis, synthesis and evaluation)
Upon completion of study courses the student is able to independently define and critically 
analyse complicated professional and scientific issues, to substantiate decisions and to perform 
additional analysis. Postgraduate student has acquired the competency to integrate the 
knowledge of different fields (music, psychology, philosophy, didactics of higher education), to 
contribute towards the development of knew knowledge and new professional methods in 
creative art, to demonstrate understanding and ethical responsibility about the possible 
influence of professional activities on social environment. 
 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 

Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 20 CP/ ECTS 30 CP 
Philosophy of Music 9 “excellent” 2/ 3 
Style and Interpretation  10 “with distinction” 2/ 3 
Contemporary Music Analysis Passed 2/ 3 
Psychology of Music Passed 2/ 3 
Culture sociology Passed 2/ 3 
Leadership of Culture Projects Passed 2/ 3 
Basics of Research Passed 1/ 1,5 
Social Psychology Passed 1/ 1,5 
Didactics of Higher Education 8 “very good” 2/ 3 
Foreign Language /English/ 8 “very good” 4/ 6 

B – limited choice – LV 30 CP/ ECTS 45 CP   
Theoretical part – LV 7/ ECTS 10,5 CP 
Contemporary Music Analysis 9 “excellent” 3/ 4,5 
Style and Interpretation 9 “excellent” 2/ 3 
Ortoepics of Foreign Languages 
 /English, German, French, Italian/  Passed 2/ 3 
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Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

Practical part – LV 23/ ECTS 34,5 CP 
Composition 9 “excellent” 13/ 19,5 
Instrumentation Passed 6/ 9 
Assistantship Practice Passed 3/ 4,5 
Masterclasses Passed 1/ 1,5 

C - optional part – LV 9 CP/ ECTS 13,5 CP 
Contemporary Music Notation and Score 
Analysis 

Passed 3/ 4,5 

Percussion Instrument Performance Passed 3/ 4,5 
Professional Etiquette Passed 1/ 1,5 
Contemporary Art Passed 2/ 3 
Graduation examinations – LV 21 CP/ ECTS 31,5 CP 
Work on graduation essay and defense:  
Chamber Symphony Genre and Its Manifestations in 
Latvian Music During the Turn of the 20th/21st 
Centuries 

10 “with distinction” 3/ 4,5 

Preparation and concert  performance of 
graduation programme 
Far in the Mountains, On Little Bird Path, Sunlight for 
piano quartet; Concerto for harpsichord and string 
orchestra (3 movements); Flight of Notes for mixed 
choir; Snow Queen for symphonic orchestra 

10 “with distinction” 10/ 15 

Diploma examination Instrumentation 
/instrumentation and analysis of score/ 

9 “excellent” 8/ 12 
 

Credit points in total: 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:   
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study:  access to Doctoral studies 

5.2. professional status (if applicable):  Diploma and acquired qualification certifies  
completion of professional master’s study programme, granting rights to commence  
professional work in higher education institutions of the field.
6. Additional information: 
6.1. additional information:   professional Maģistrs (master) degree study programme 
   Music, subprogramme  Composition  at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has  
been accredited until 31.12.2013, for full accreditation period of 6 years    
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6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014). 

6.2. further information sources:  Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
  address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
  tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 

 

 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor  A. Sīmanis 

7.3. capacity: Rector 

7.4. official stamp or seal 

 

 
 
8. Information on the national higher education system. 
 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free 
to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school 
level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory 
part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and 
the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 
20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their 
practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 
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Higher education (HE) 

 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well 
as to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: 
general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) 
credits, specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, 
practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 
ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 
(60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 
ECTS) credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis 
e20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology 
etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the 
master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are 
equal to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level 
programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 
ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are 
targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can 
continue their studies in second-level professional programmes. 
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• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. 
Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor 
degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases 
programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and 
graduation examinations including thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes 
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access 
to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific 
discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions 
in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a 
higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral 
thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or 
monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of 
Ministers to promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the 
doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may 
be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding 
a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation 
are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher 
Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note: 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 





JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PDE Nr.  
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:   

1.2. vārds:      

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods  

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): profesionālais maģistra grāds horeogrāfijā 

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Horeogrāfija, mūzikas estētika un filozofija 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta 21.11.2001.,  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā): “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: otrais profesionālais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves sākuma un 
beigu datums: 2 gadi, LV 80 / ECTS 120 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 30.08.2010. 
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 

3.3.uzņemšanas prasības: bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība horeogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības (programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti): 
4.2.1. programmas mērķis: 
- nodrošināt valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa horeogrāfu – 
baletmeistaru izglītošanu, kuri papildus profesionālā bakalaura horeogrāfijas mākslas 
nozarē iegūtai kompetencei apgūst padziļinātas vai paplašinātas baletmākslas zinātņu 
teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski piemērojamas maģistra profesionālās studijas; 
- attīstīt mākslinieciski radošās un zinātniski pētnieciskās prasmes; 
- motivēt tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā 
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4.2.2. plānotie rezultāti: 
            Studiju rezultāti un kompetences 
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 
7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 
Maģistrants spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām 
daļa atbilst baletmākslas nozares  (dejas kompozīcijas, mūsdienu dejas, modernās dejas 
un baletrepertuāra) jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai 
domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Maģistrants spēj:  
- patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu 
māksliniecisku darbību, augsti kvalificēta horeogrāfa profesionālās funkcijas, kā arī 
veiktu savas specializācijas pētniecisku darbību;  
- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem dejas mākslas 
nozares un dejas profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar 
nespeciālistiem; 
- patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; 
- uzņemties atbildību par personāla (deju kopas, opertrupas) grupu darba rezultātiem un 
to analīzi; 
- veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, 
pedagoga privātprakse); 
- īstenot inovācijas dejas mākslas nozarē, veikt profesionālo horeogrāfa darbu; 
- nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) 
sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot 
jaunas pieejas. 
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 
Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 
analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (deja, horeogrāfija, 
psiholoģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 
profesionālās darbības metožu attīstībā dejas mākslā, parādīt izpratni un ētisko 
atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
4.3.programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

A daļa (obligātie studiju kursi) – LV 16 KP/ ECTS 24 KP 
Mūzikas filozofija 9 „teicami” 2/ 3 
Mūzikas psiholoģija ieskaitīts 2/ 3 
Kultūras socioloģija ieskaitīts 2/ 3 
Kultūras projektu vadība ieskaitīts 2/ 3 
Zinātniskā darba pamati ieskaitīts 1/ 1,5 
Sociālā psiholoģija ieskaitīts 1/ 1,5 
Augstskolu didaktika 9 „teicami” 2/ 3 
Svešvaloda /angļu valoda/ 8 „ļoti labi” 4/ 6 
B daļa (ierobežotās izvēles studiju kursi) – LV 25 KP/ ECTS 37,5 KP  
Dejas kompozīcija 8 „ļoti labi” 8/ 12 
Baletpedagoģijas vēsture un teorija 8 „ļoti labi” 2/ 3 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas satura 

apjoms LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

Dejas mākslas stili un interpretācija 9 „teicami” 3/ 4,5 
Dejas treniņa sistēmas ieskaitīts 1/ 1,5 
Deju mūzikas literatūra ieskaitīts 3/ 4,5 
Inovācijas dejas teorijā un metodikā 9 „teicami” 2/ 3 
Inovācijas dejas literatūrā 7 „labi” 2/ 3 
Laikmetīgā deja 9 „teicami” 2/ 3 
Lietišķā franču valoda ieskaitīts 2/ 3 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) –LV 6 KP/ ECTS 9 KP  
Modernā deja ieskaitīts 3/ 4,5 
Sarīkojumu deja ieskaitīts 3/ 4,5 
Prakse – LV 12 KP/ ECTS 18 KP 
Uzvedumu veidošanas prakse 8 „ļoti labi” 9/ 13,5 
Asistenta prakse ieskaitīts 2/ 3 
Meistarklase  ieskaitīts 1/ 1,5 
Valsts pārbaudījumi – LV 21 KP/ ECTS 31,5 KP 
Diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana: 
Džeza deja Latvijā 21. gadsimtā. 

6 „gandrīz labi” 3/ 4,5 

Diplomdarba programmas sagatavošana un 
aizstāvēšana: 
Programma: dejas izrāde Dzīves maršruts: pietura mīlestība. 
/Mūzika - Yiruma, N. Bedingfīlda, Dž. Viljamss, A. Morisete, 
M. Ņjūmens, L. Einaudi/ 

8 „ļoti labi” 18/ 27 

 

Kredītpunkti kopā: LV 80/ ECTS 120
4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
    Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 
 

4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties doktorantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): diploms apliecina profesionālā maģistra 
horeogrāfijā studiju programmas apguvi, tiesības uzsākt profesionālo darbību nozares 
augstākās izglītības iestādēs. 
6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Horeogrāfija ir akreditēta 
līdz 31.12.2013., uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.   
6.1.1.Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta Eiropas Komisijas Diploma
pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011-2014)
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  6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
       Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  
      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 
 
 

7. Pielikuma apstiprinājums: 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

7.4. zīmogs vai spiedogs 

 

 

 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
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Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās 
izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu 
vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura 
programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
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personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. 
Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot 
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 
1,5. 

 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 

Diploma supplement 
 

Diploma PDE serial number 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 
sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic 
and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). 
It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies 
that were pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence 
statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be 
provided. Where information is not provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:      

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code  

2. Information identifying the qualification: 
2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): 
profesionālais maģistra grāds horeogrāfijā 

2.2. main field(s) of study for the qualification: 
Choreography, aesthetics and philosophy of music 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                              
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited 21.11.2001,                                  
      state-founded higher educational institution 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.)  
      administering studies: same as in paragraph 2.3 
2.5. language(s) of instruction/examination:  Latvian 

3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification:  second (graduate) professional degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      2 years, LV 80 / 120 ECTS credits 
      Matriculation date: 30.08.2010 
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. access requirements: 
      Bakalaurs (bachelor) degree in choreography or second level higher professional    
education in choreography with rights to study in Master’s programme 
4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies 

4.2.programme requirements: 
4.2.1. aims and goals of the programme: 

To prepare highly qualified professional choreographers, providing specialists required 
by the State and the society, to provide in-depth and advanced knowledge based on the 
theory of choreographic sciences and to prepare graduates for professional postgraduate 
studies. 
To develop artistic and creative skills as well as scientific research skills; 
To motivate for futher education within the European education environment. 
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 4.2.2. planned results 
Expected study results and competencies: 
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 7th level 
of the European Qualifications Framework (EQF) 

Knowledge (knowledge and comprehension) 
The postgraduate student acquires in-depth knowledge and comprehension, part of which 
complies with the latest findings in choreographic art (Dance Composition, Contemporary 
Dance, Modern Dance, Ballet Repertoire) and in the respective professional field and provides 
basis for creative thinking and research and for collaborative activities in different fields. 
Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills) 
Students acquire the skills to apply theoretical knowledge, methods and to solve problems in 
order to undertake artistic activities and duties of a highly qualified professional 
choreographer as well as to carry out research in his/her field of specialization. Postgraduate 
students acquire the skills to explain and to discuss complicated or systemic and professional 
aspects of the respective field of choreography art and with professionals and non-
professionals. Student is able to independently organize further perfection of his/her 
competencies, to assume responsibility and to analyze the results of the group work (dance 
group, opera troupe), to undertake entrepreneurship activities (culture institutions or 
individual arts projects, teaching practice), to carry out research, to further pursue studies 
(further education, doctoral studies) to make decisions and to find creative solutions in 
changing or uncertain circumstances. 
Competencies (analysis, synthesis and evaluation) 
Upon completion of study courses the student is able to independently define and critically 
analyze complicated professional and scientific issues, to substantiate decisions and to 
perform additional analysis. Postgraduate student has acquired the competency to integrate 
the knowledge of different fields (dance, choreography, psychology, didactics of higher 
education), to contribute to the development of new methods in the activities of the respective 
music field of choreography art, to demonstrate understanding and ethical responsibility 
about the possible influence of professional activities on social environment. 
 

4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 

Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

A  -- compulsory part – LV 16 CP/ ECTS 24 CP 
Philosophy of Music 9 “excellent” 2/ 3 
Psychology of Music Passed 2/ 3 
Culture sociology Passed 2/ 3 
Leadership of Culture Projects Passed 2/ 3 
Basics of Research Passed 1/ 1,5 
Social Psychology Passed 1/ 1,5 
Didactics of Higher Education 9 “excellent” 2/ 3 
Foreign Language /English/ 8 “very good” 4/ 6 

B – limited choice – LV 25 CP/ ECTS 37.5 CP   
Dance Composition 8 “very good” 8/ 12 
History and Theory of Ballet Teaching 8 “very good” 2/ 3 
Styles and Interpretation of the Art of Dance 9 “excellent” 3/ 4,5 
Systems of Dance Training Passed 1/ 1,5 
Dance Music Literature Passed 3/ 4,5 
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Course title 
Assessment 

(10-point grading scheme) 
Course programme content 

volume LV CP/ ECTS 

Innovation in Methods of Dance Teaching and 
Dance Theory 

9 “excellent” 2/ 3 

Innovations in Dance Literature 7 “good” 2/ 3 
Contemporary Dance 9 “excellent” 2/ 3 
French Business Language passed 2/ 3 

C - optional part – LV 6 CP/ ECTS 9 CP 
Contemporary Dance passed 3/ 4,5 
Ballroom Dance passed 3/ 4,5 
Practice – LV 12 CP/ ECTS 18 CP 

Practice of Dance Staging 8 “very good” 9/ 13,5 
Assistantship Practice Passed 2/ 3 
Masterclasses Passed 1/ 1,5 
Graduation examinations – LV 21 CP/ ECTS 31.5 CP 
Work on graduation essay and defense:  
Jazz Dance in Latvia in the 21st Century 

6 “almost good” 3/ 4,5 
 

Preparation and concert  performance of 
graduation programme 
Programme:  
Dance production Route of Life: Love Station, music by 
Yiruma, N. Bedingfield, G. Williams, A. Morissette, M. 
Newman,  L. Einaudi 

8 “very good” 18/ 27 

 

Credit points in total: 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:   
Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study:  access to Doctoral studies 

5.2. professional status (if applicable):  diploma confirms completion of professional 
master’s study programme in choreography and rights to commence professional work 
in higher education institutions 
6. Additional information: 
6.1. additional information:   professional Maģistrs (master) degree study programme  
   Choreography at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been accredited until 
31.12.2013, for full accreditation period of 6 years  
6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014).
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66.2. further information sources:  Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music  
  address:  Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
  tel: + 371  67228684,    e-mail:    academy@jvlma.lv 

 

 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor  A. Sīmanis 

7.3. capacity: Rector 

7.4. official stamp or seal 

 

 
 
8. Information on the national higher education system. 
 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free 
to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school 
level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent 
research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: compulsory 
part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 ECTS) credits, and 
the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which e 
20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes 
theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits and their 
practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of academic 
education. 
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Higher education (HE) 

 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well 
as to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure 
professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: 
general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 (54 ECTS) 
credits, specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 ECTS) credits, 
practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis e12 (18 
ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 
(60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 
ECTS) credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis 
e20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology 
etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the 
master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are 
equal to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level 
programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 
ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are 
targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can 
continue their studies in second-level professional programmes. 
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• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. 
Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor 
degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases 
programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and 
graduation examinations including thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes 
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access 
to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The 
degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after 
public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific 
discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions 
in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a 
higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral 
thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or 
monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of 
Ministers to promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the 
doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning 
Approx. ECTS 

grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may 
be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding 
a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation 
are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher 
Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note: 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of 
a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 





JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA  
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija MDE Nr. 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu 
atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds:  

1.2. vārds:  

1.3.dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):  

1.4.studenta identifikācijas numurs vai personas kods: personas kods 

2. Ziņas par kvalifikāciju: 

2.1.kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā): humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā  

2.2.galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
      Mūzika – muzikoloģija /mūzikas vēsture/ 

2.3.kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums (latviešu valodā) un statuss: 
     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, akreditēta 21.11.2001.,  
     valsts dibināta augstskola 

2.4.studijas administrējošās iestādes nosaukums (latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī   
      pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un statusa): “tā pati, kas 2. 3. punktā” 
 

2.5.mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1.kvalifikācijas līmenis: otrais akadēmiskais grāds 

3.2.oficiālais programmas ilgums (gados un kredītpunktos), programmas apguves sākuma  
      un beigu datums: 2 gadi, LV 80 / ECTS 120 kredītpunkti 
      Programmas sākums: 30.08.2010.  
      Programmas beigu datums: 15.06.2012. 

3.3.uzņemšanas prasības: bakalaura grāds mūzikas nozarē vai otrā līmeņa profesionālā 
    augstākā izglītība mūzikas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā 

 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1.studiju veids: pilna laika studijas 

4.2. programmas prasības (programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti): 
 

4.2.1. programmas mērķis: 
- sagatavot maģistrantu patstāvīgai zinātniskās pētniecības un mākslinieciski radošai 

darbībai mūzikas nozarē; 
- nodrošināt mūzikas zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, praktiski 

piemērojamas akadēmiskās studijas, kuru rezultātā maģistrants iegūtu humanitāro 
zinātņu maģistra grādu mākslā, apgūtu akadēmiskai un zinātniskai darbībai 
nepieciešamās zināšanas un prasmes, būtu konkurētspējīgs darba tirgū; 

- motivēt profesionālai attīstībai un tālākizglītībai; 
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4.2.2. plānotie rezultāti: 
Studiju rezultāti un kompetences 
Absolventa iegūtā kompetence atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenim 

Zināšanas (zināšanas un izpratne)
Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj parādīt padziļinātas zināšanas un 
izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes apakšnozares Muzikoloģija – Mūzikas 
vēsture jaunākajiem atklājumiem un, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un 
pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Maģistrants spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai 
veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta 
mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrants spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par 
sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem 
gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas 
kompetenču pilnveidi, uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska 
projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt 
uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie 
projekti, pedagoga privātprakse), īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē, 
veikt profesionālo mūziķa darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos 
(tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja 
nepieciešams, tos pārveidojot, lietot jaunas pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)
Studiju programmas apguves rezultātā maģistrants spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 
analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 
nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu (mūzika, psiholoģija, 
filozofija, socioloģija, augstskolu didaktika) zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu 
radīšanā, profesionālās darbības metožu attīstībā muzikoloģijā, parādīt izpratni un 
ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 
 

4.3.programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas 

satura apjoms 
LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

A daļa (Mūzikas zinātņu obligātie studiju kursi) – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 
Mūzikas antropoloģija 7 „labi” 2/ 3 
Stils un interpretācijas māksla 8 „ļoti labi” 2/ 3 
Mūzikas psiholoģija ieskaitīts 2/ 3 
Kultūras socioloģija ieskaitīts 2/ 3 
Sociālā psiholoģija ieskaitīts 1/ 1,5 
Kultūras projektu vadība ieskaitīts 2/ 3 
Mūzikas augstskolu didaktika 9 „teicami” 3/ 4,5 
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija ieskaitīts 6/ 9 
B daļa (ierobežotās izvēles studiju kursi) – LV 20 KP/ ECTS 30 KP 
Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija ieskaitīts 2/ 3 
Svešvaloda /angļu valoda/ 9 „teicami” 4/ 6 
Specializācijas profilkursi 
Laikmetīgās mūzikas analīze ieskaitīts 2/ 3 
Spec. datorprogrammas ieskaitīts 3/ 4,5 
Etnomuzikoloģija ieskaitīts 3/ 4,5 
Filozofija ieskaitīts 2/ 3 
Audiālās uztveres un uzmanības procesi ieskaitīts 2/ 3 
Akadēmisko tekstu stilistikas analīze un rediģēšana ieskaitīts 2/ 3 
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Studiju kursa nosaukums Vērtējums 
Kursa programmas 

satura apjoms 
LV/ ECTS KP 
(kredītpunktos)

Zinātnisko pētījumu aprobācijas prakse – LV 15 KP/ ECTS 22,5 KP 
Augstskolas asistenta prakse ieskaitīts 6/ 9 
Specializācijas prakse ieskaitīts 6/ 9 
Zinātniskā darba prakse ieskaitīts 3/ 4,5 
C daļa (brīvās izvēles studiju kursi) – LV 5 KP/ ECTS 7,5 KP 
Džeza mūzikas vēsture un literatūra ieskaitīts 2/ 3 
Literatūras un dzejas teorija ieskaitīts 3/ 4,5 
Maģistra darbs – LV 20 KP/ ECTS 30 KP
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana: 

Gadalaiku cikls Latvijas komponistu mūzikā. 
7 „labi” 20/ 30 

Kredītpunkti kopā: LV 80 / ECTS 120 
4.4. atzīmju sistēma un – ja pieejama – informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
      Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 
 

 

4.5.kvalifikācijas klase (latviešu valodā): nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju: 

5.1.turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties doktorantūrā 

5.2.profesionālais statuss (ja ir piešķirts): maģistra diploms un iegūtā kvalifikācija apliecina  
      akadēmiskā maģistra studiju programmas apguvi, kas dod tiesības veikt zinātnisko un 
      akadēmisko darbību nozares augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajās institūcijās. 
 

6. Papildinformācija: 

  6.1.sīkāka informācija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā maģistra  
         augstākās izglītības studiju programma Mūzika ir akreditēta līdz 31.12.2013.,  
       uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadi.
 

6.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirta  
     Eiropas Komisijas Diploma pielikuma Atzinības zīme (laika periods 2011 – 2014). 
 

6.2.papildinformācijas avoti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:  
         Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, Latvija, LV–1050  

      telefons + 371 67228684, e-pasts: academy@jvlma.lv 

7. Pielikuma apstiprinājums : 

7.1.datums: 14.06.2012. 

7.2.paraksts un tā atšifrējums: ______________________ profesors A.Sīmanis 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: rektors 

7.4. zīmogs vai spiedogs 



 4

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī: 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 

 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, 
no tiem obligātā daļa ir e50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir e20 KP (30 ECTS), 
bakalaura darbs ir e10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika 
studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 
kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas e30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā e15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 
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Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam 
šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 
programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi e20 KP            
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati e36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija e60 KP 
(90 ECTS), izvēles kursi e6 KP (9 ECTS), prakse e26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs e12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – 
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē e7 KP (10,5 ECTS), prakse e6 KP (9 ECTS), 
valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs e 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības 
un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji 
var turpināt studijas doktorantūrā. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc 
vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu 
programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties 
maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 
– doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc 
atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, 
tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 
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Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

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 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas 
var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

Piezīme. 

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music 
Diploma supplement 

 

Diploma MDE serial number  
 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 
sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and 
professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide 
a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and 
successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is 
appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions 
about recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is 
not provided, the reason shall be explained. 
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name:  

1.2. first name:  

1.3. date of birth (day/ month/ year):  

1.4. student identification number or code (if available): identity code  

2. Information identifying the qualification: 
 

2.1. name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): 
      humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā
 

2.2. main field(s) of study for the qualification: Music – musicology /Music History/ 

2.3. name (in original language) and status of awarding institution:                                                           
      Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, accredited 21.11.2001,  
      state-founded higher educational institution 

2.4. name (in original language) and status of institution (if different from 2.3.) administering studies:    
      same as in point 2.3 

2.5. language(s) of instruction/examination:  Latvian 

3. Information on the level of the qualification: 

3.1.level of qualification: second (graduate) academic degree 
 

3.2. official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 
      2 years, LV 80 / ECTS 120 credit points 
      Matriculation date: 30.08.2010 
      Exmatriculation date: 15.06.2012 
3.3. access requirements: 
      Bakalaurs (bachelor) degree in music or 5th level professional qualification in music
 

4. Information on the contents and results gained: 

4.1.mode of study: full-time studies 

4.2.programme requirements: 
 

4.2.1. aims and goals of the programme: 
- To prepare master students for independent creative, artistic and scientific research 

work in the field of music; 
- To ensure that master students acquire applicable knowledge based on the theory of 

music sciences, which result in Master’s degree in humanitarian science, knowledge 
and skills for scientific research work and suitability for labour market; 

- To motivate for professional development and further education; 
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4.2.2. planned results 
Expected study results and competencies: 
The graduates of the study programme acquire competencies corresponding to the 7th level 
of the European Qualifications Framework (EQF) 

Knowledge (knowledge and comprehension) 
Upon completion of the compulsory study courses the student is able to demonstrate in-depth 
knowledge and comprehension part of which conforms with latest findings in music science 
and in the respective professional field (Musicology - Music History) which provide basis for 
creative thinking and research and for activities in inter-disciplinary fields. 

Skills (knowledge application skills, communication skills, general skills) 
The postgraduate student is able to independently apply theory and methods, demonstrate 
problem solving skills, to undertake the research and artistic activities of the respective 
specialization and the professional duties of highly qualified musician. Students acquire the 
skills to explain and to discuss complicated or systemic and professional aspects of the 
respective field of music and aspects of the professional field of the musician with 
professionals and non-professionals. Student is able to independently organize further 
development of his/her competencies, to assume responsibilities and to analyse the results of 
the group work (research or arts project or cultural institution work), to undertake 
entrepreneurship activities (management of culture institution, research project or 
individual arts projects, private teaching practice), to implement innovations in 
specialization of his/her field of music, carry out research, to further pursue studies (further 
education, doctoral studies) to make decisions and to find creative solutions in changing or 
uncertain circumstances. 

Competencies (analysis, synthesis and evaluation)
Upon completion of study courses the postgraduate student is able to independently define 
and critically analyze complicated professional and scientific issues, to substantiate 
decisions and to perform additional analysis. Student is able to integrate the knowledge in 
different fields (music, psychology, philosophy, sociology, didactics of higher education), to 
contribute new findings and facilitate development of new methods in the professional, to 
demonstrate understanding and ethical responsibility for the possible influence of 
professional activities on social environment.
4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here): 
Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload 
of a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 

Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  

Course programme 
content volume 
LV/ ECTS CP

A – Compulsory courses of music sciences – LV 20 CP/ ECTS 30 CP 
Anthropology of Music 7 “good” 2/ 3 
Style and Art of Interpretation 8 “very good” 2/ 3 
Psychology of Music Passed 2/ 3 
Culture Sociology Passed 2/ 3 
Social Psychology Passed 1/ 1.5 
Culture Projects Leadership Passed 2/ 3 
Didactics of Higher Education in Music 9 “excellent” 3/ 4.5 
Methods of Scientific and Research Work Passed 6/ 9 
B – limited choice – LV 20 CP/ ECTS 30 CP 

Methods of Scientific and Research Work Passed 2/ 3 
Foreign Language /English/ 9 “excellent” 4/ 6 
Specialization profile courses 
Contemporary Music Analysis Passed 2/ 3 
Special Computer Programs Passed 3/ 4.5 
Ethnomusicology Passed 3/ 4.5 
Philosophy Passed 2/ 3 
Processes of Aural Perception and Attention Passed 2/ 3 
Stylistic Analysis and Editing of Academic Writings Passed 2/ 3 
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Course title 
Assessment  

(10-point grading scheme)  

Course programme 
content volume 
LV/ ECTS CP

Practice of scientific research probation – LV 15 CP/ ECTS 22.5 CP 
Higher Education Assistantship Practice Passed 6/ 9 
Specialisation Practice Passed 6/ 9 
Scientific Work Practice Passed 3/ 4.5 
C - optional part – LV 5 CP/ ECTS 7.5 CP 
History and Literature of Jazz Music Passed 2/ 3 
Theory of Literature and Poetry Passed 3/ 4.5 
Master’s thesis – LV 20 CP/ ECTS 30 CP 
Work on Master’s thesis and defence:  
Cycle of Seasons in Music of Latvian Composers. 

7 “good” 20/ 30 

Credit points in total: 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits 
4.4. grading scheme and if available, grade distribution guidance:     
   Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement level Grade Meaning Approx. ECTS grade

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 

4.5. overall classification of the qualification (in original language): nav 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study:  access to Doctoral studies 

5.2. professional status (if applicable):  Masters’ diploma and acquired qualification  
       certifies completion of academic master’s study programme, granting rights to  
       perform scientific and academic work in higher education institutions and scientific  
       institutions of the field. 
 

6. Additional information: 
 

6.1. additional information:   academic Maģistrs (master) degree study programme Music    
       at Jāzeps Vītols Latvijas Mūzikas akadēmija has been accredited until 31.12.2013,   
       for full accreditation period of 6 years 
 

6.1.1. Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music holds the ECTS  
       Diploma Supplement Label (2011-2014). 

 

6.2. further information sources:  Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music address:        
       Krišjāņa Barona street 1, Riga LV–1050, Latvia  
      tel: + 371 67228684, e-mail: academy@jvlma.lv
 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: 14.06.2012 

7.2. signature: ______________________ professor  A. Sīmanis 

7.3. capacity: Rector 
 

7.4. official stamp or seal 
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8. Information on the national higher education system. 
 

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All 
holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary 
education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are 
free to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the 
school level to quality for admission to a particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and 
professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an 
independent research, as well as to provide theoretical background for professional activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits1: 
compulsory part – e 50 (75 ECTS) credits, electives e20 (30 ECTS) credits, thesis e10 (15 
ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 
– 8 semesters. 

Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of 
which e 20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme 
includes theoretical aspects of the specific field of scientific discipline e 30 (45 ECTS) credits 
and their practical application in solving of actual problems e15 (22,5 ECTS) credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of 
academic education. 

Higher education (HE) 
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The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, 
preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well 
as to prepare them for creative, research and teaching activities in this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to 
ensure professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they 
consist of: general courses e20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field e36 
(54 ECTS) credits, specialization courses e60 (90 ECTS) credits, optional courses e6 (9 
ECTS) credits, practical placement e26 (39 ECTS) credits, and state examinations including 
thesis e12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 
40 (60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice e7 (10,5 
ECTS) credits, practical placements e6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis 
e20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, 
psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the 
master degree – to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are 
equal to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level 
programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other types of 
professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 
ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are 
targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can 
continue their studies in second-level professional programmes. 

• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. 
Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the 
bachelor degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases 
programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and 
graduation examinations including thesis e10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes 
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor programme, have access 
to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. 
The degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is 
awarded after public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen 
scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new 
cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral 
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The 
doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed 
publications or monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision 
of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the universities. The 
procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
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Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

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 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas 
may be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution 
holding a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme 
accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – 
by the Higher Education Council. 

More information: 

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv;  

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

Note: 

1 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload 
of a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is 
compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 



















 
 

Apstiprināts 
 Senāta  

2002.gada 9.oktobra sēdē, protokols Nr.4 
 

ar grozījumiem 
25.05. 2005., 

protokols Nr.4 
 

Nolikums 
par prakses darba organizāciju  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
 
 
 
1. Vispārīgie noteikumi 
 
Nolikums par prakses darba organizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā (turpmāk tekstā – Akadēmija) ir pamatdokuments, kas reglamentē kārtību 
kādā Akadēmijas īstenotajās 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās 
studējošie iegūst praktiskās iemaņas. 
 
2. Prakses  
 
1. Studiju prakses apjomu, to sadalījumu pa studiju semestriem, kompetences vērtējuma 
veidus  nosaka studiju programma. Prakses saturu nosaka studiju kursa apraksts. 
 
2. Studiju programmas ietvaros īsteno koncertpraksi (mākslinieciski radošo) un 
pedagoģisko praksi. Par koncertprakses organizēšanu un norisi atbild attiecīgo katedru 
vadītāji, par pedagoģisko praksi – mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs. 
 
3. Prakses īstenošanas kārtība 
 
3.1. Koncertprakse (mākslinieciski radošā) 
Saskaņā ar studiju kursa apraksta prasībām, attiecīgā katedra sastāda 
koncertpasākumu plānu, kuru iekļauj katedras darba plānā. Koncertprakse var tikt 
organizēta Akadēmijā vai ārpus tās. Pasākumu plāna konkrētos datumus saskaņo 
katedras vadītājs ar:  
- JVLMA koncertdaļu, ja koncerti notiek Akadēmijā. Koncertdaļa plānotos 
koncertus reģistrē Koncertu reģistra grāmatā, nodrošina koncertreklāmu, saņem no 
katedras vadītāja koncerta programmu, pavairo un nodrošina koncerta 
organizēšanu. Koncerta reklāmas, koncertprogrammas un citi reklāmas materiāli 
glabājas Koncertdaļā un, atbilstoši Akadēmijas Lietu nomenklatūras prasībām, tiek 
nodoti glabāšanai Akadēmijas arhīvā; 
- kultūras vai izglītības institūcijām, ja koncerti notiek ārpus Akadēmijas. 
Koncertus organizē katedras vadītājs sadarbībā ar konkrētās institūcijas atbildīgo 
personu. Koncertprakses uzskaiti veic Akadēmijas koncertdaļa, atspoguļojot to 
Geigera skaitītājā. 
 
Koncertprakses darba rezultātus apspriež un novērtē atbilstošās katedras sēdēs, 
konkrētos rezultātus – vērtējumu studējošā Sekmju lapā ieraksta studiju kursa 
docētājs. 
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3.2. Pedagoģiskā prakse 
1) Saskaņā ar studiju kursa apraksta saturu, prakses vadītājs izstrādā pedagoģiskās 
prakses darba programmu katram studentam – praktikantam. Pedagoģiskās prakses 
darba programmas veidlapu izstrādā mūzikas pedagoģijas katedras vadītājs, 
veidlapas paraugu apstiprina akadēmiskā darba prorektors. Pedagoģiskās prakses 
darba programma atrodas: viens eksemplārs pie prakses vadītāja, otrs -  pie 
studenta praktikanta. 
2) Atbilstoši pedagoģiskās prakses darba programmā noteiktajiem uzdevumiem, 
pedagoģiskās prakses vadītājs nodrošina studentu ar prakses vietu, saņem Studiju 
programmu direkcijā sagatavotu Pedagoģiskās prakses līgumu, veic nepieciešamos 
ierakstus, paraksta līgumu un iesniedz līgumu prakses vietas - izglītības iestādes 
vadītājam parakstīšanai. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir studentu saraksts, kuru 
atjauno studentu saraksta izmaiņu gadījumā. Pēc izglītības iestādes vadītāja līguma 
parakstīšanas prakses vadītājs līgumu iesniedz Studiju programmu direkcijā. 
Studiju programmu direktors līgumu saskaņo, reģistrē un iesniedz JVLMA 
rektoram parakstīšanai.   
Studiju programmu direktors rektora parakstīto līgumu nodod: divus eksemplārus – 
prakses vadītājam, vienu eksemplāru – mūzikas pedagoģijas katedras vadītājam. 
Prakses vadītājs eksemplāra oriģinālu iesniedz prakses vietas izglītības iestādes 
vadītājam. 
3) Prakses vadītājs saņem Studiju programmu direkcijā  sagatavotu Pedagoģiskās 
prakses pārskata (dienasgrāmatas) veidlapu un nodod to katram studentam – 
praktikantam pedagoģiskās prakses norises un rezultātu uzskaitei.  
Prakses pārskatā jābūt atspoguļotiem pedagoģiskās prakses darba programmā 
paredzētajiem uzdevumiem.  
 
4) Pedagoģiskās prakses pārskats ir Studiju kartes sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
Senāta priekšsēdētājs             asoc. profesors A.Vecumnieks 
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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, 2012. gada 24. oktobrī  Nr. 7 
 
SĒDĒ PIEDALĀS septiņpadsmit senatori: 
                           stud. Jānis Ansons, lekt. Liene Batņa, prof. Anda Beitāne, prof. Ilma Grauzdiņa, asoc. 

prof. Lilija Greidāne, prof. Juris Kalnciems, asoc. prof. Dace Kļava, doc. Jānis 
Kudiņš, doc. Rolands Kronlaks, doc. Ilona Meija, prof. Selga Mence, asoc. prof. 
Guntars Prānis, prof. Artis Sīmanis, prof. Gunta Sproģe, asoc. prof. Romāns Vanags, 
prof. Normunds Vīksne, asoc. prof. Ligita Zemberga, 

 kā arī Studiju programmu direktore Irēna Baltābola.  
SĒDĒ NEPIEDALĀS senatori stud. Dāvis Jurka, stud. Ivars Ozols, stud. Daira Pugače.  
SĒDI VADA  Senāta priekšsēdētāja prof. Ilma Grauzdiņa 

PROTOKOLĒ:        Jana Lāce 

SĒDES SĀKUMS  plkst.14.10  

SĒDES BEIGAS  plkst.15.30 

DARBA KĀRTĪBĀ:  
 

1. 2011./2012. akadēmiskā gada studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu 
apstiprināšana. 
2. ..., 
3. ..., 
4. ... 

x   x   x 
 

 

... 
1. 2011./2012. akadēmiskā gada studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumu apstiprināšana 

Studiju programmu direktore Irēna Baltābola sniedz senatoriem studiju virzienu un studiju 
programmu pašnovērtējuma ziņojumu kopsavilkumu. 

Pašnovērtējuma ziņojumi ir sagatavoti, pamatojoties uz: 
- ārējo normatīvo tiesībaktu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. JVLMA) 

iekšējo reglamentējošo dokumentu prasību atbilstības izpēti studiju programmu īstenošanā, t.sk. 
atbilstību Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.668 Augstskolu, koledžu un 
studiju virzienu akreditācijas noteikumi;  

- akadēmisko struktūrvienību iesniegtajiem pašnovērtējuma ziņojumiem par atskaites perioda 
darbību; 

- priekšlikumiem par studiju programmu īstenošanas pilnveidi, kas ietverti Augstākās izglītības 
padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Studiju programmu satura un īstenošanas 
uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana starptautisko ekspertu komisijas 
noslēdzošajā, kopējā ziņojumā; 

- iesniegto dokumentu satura salīdzinājumu ar praktiskā darba rezultātiem, ņemot vērā studentu, 
docētāju, darba devēju un nevalstisko profesionālo organizāciju pārstāvju atsauksmes, kā arī 
izmantojot pastarpinātu un tiešu informāciju, kas iegūta 2011./2012. akadēmiskā gada laikā. 

Novērtējot studiju virziena Māksla ietvarstruktūras visu trīs līmeņu (bakalaurs, maģistrs, 
doktors) vienpadsmit studiju programmu un studiju virziena Izglītība bakalaura līmeņa divu 
pedagoģisko studiju programmu īstenošanas procesu un rezultātus, varam secināt, ka JVLMA izglīto 
augstas klases mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares pedagogus, nodrošinot 
kvalitatīvas studijas.  
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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 (studiju programmu 
novērtēšana, kompetences novērtēšana valsts pārbaudījumos, akadēmiskā personāla profesora amatā 
vēlēšanas, u.c.). 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.  

Lai gan JVLMA īstenojamās 13 studiju programmas ir novērtētas kā ilgtspējīgas, tomēr, 
respektējot Eiropas Sociālā fonda projekta Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un 
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana starptautisko ekspertu komisijas noslēdzošajā kopējā 
ziņojumā iekļautās rekomendācijas par studiju programmu īstenošanas pilnveidi, aizvadītajā 
akadēmiskajā gadā tika ieguldīts nozīmīgs darbs, t.sk.: 

- tika palielināts studiju virziena Izglītība studiju programmu satura apjoms pedagoģisko studiju 
jomā, lielāka uzmanība tika pievērsta pedagoga profesijas studiju kursiem. Studiju kursa Pedagoģija 
studiju saturs tika palielināts par ECTS 3 kredītpunktiem, papildināts ar tematiskajām daļām: sociālā 
pirmsskolas un skolas pedagoģija, sociālā pedagoģija, pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģisko pētījumu 
metodika, informācijas tehnoloģijas pedagoģijā; 

- lai optimizētu resursu izmantojumu, ir izveidoti identiski vispārējie pedagoģiskie studiju kursi 
abām studiju programmām, abu studiju programmu studenti pedagoģijas studiju kursus apgūst 
apvienotā grupā;   

- lai nodrošinātu labākas iekšējas un ārējas mobilitātes iespējas studējošajiem gan Latvijā, gan 
ārvalstīs, ir uzsākts darbs pie studiju programmu īstenošanas parametru salīdzināšanas; 

- lai uzlabotu bakalaura diplomdarba rakstīšanas periodā izmantojamās metodoloģiskās bāzes 
pieejamību, ir uzsākts darbs pie diplomreferātu piedāvājamās aktuālās tematiskās ievirzes izstrādes un 
JVLMA bibliotēkā pieejamās mūsdienu ārzemju autoru literatūras saraksta veidošanas;  

- lai nodrošinātu atbilstošu angļu valodas zināšanu līmeni, ar 2012./2013.akadēmisko gadu ir 
veikti šādi pasākumi: 
* angļu valodas studējošo grupas tiek komplektētas diferencēti, t.i., ņemot vērā studentu angļu valodas 
iepriekšējo prasmju līmeni; 
* tiek atbalstīta angļu valodas apguve profesionālajā pilnveidē – ir nokomplektētas akadēmiskā 
personāla grupas (ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām); 

- lai nodrošinātu informāciju par absolventu nodarbinātību, ir izveidots absolventu nodarbinātības 
reģistrs, noslēgti vienošanās līgumi ar absolventiem par nodarbinātības ziņu sniegšanu; 

- lai uzlabotu absolventu, studentu un darbinieku iesaisti uz studiju rezultātiem balstītas studiju 
kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveidē, ir izstrādāta un JVLMA Senātā apstiprināta JVLMA Kvalitātes 
politika, JVLMA Studiju programmu iekšējās kvalitātes īstenošanas stratēģija, JVLMA Kvalitātes 
rokasgrāmata, ir apstiprināta Iekšējās kvalitātes īstenošanas Audita komisija, kuras sastāvā ir divi 
Senāta pārstāvji un studējošo pašpārvaldes pārstāvis, sastādīts taktiskais un stratēģiskais audita 
pasākumu plāns. Šī gada septembra beigās tika auditēts JVLMA uzņemšanas process, kura rezultātā 
ieviesti grozījumi JVLMA 2013./2014. akadēmiskā gada Uzņemšanas noteikumos. 

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 finansiālajām iespējām, esam  pilnveidojušies un guvuši augstus 
rezultatīvus rādītājus studējošo un docētāju atlasē, aprīkojuma atjaunošanā, materiālās bāzes 
paplašināšanā. 

JVLMA programmu absolventiem nodrošinātas 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. 
Izvērtējot JVLMA sadarbības nodrošināšanas iespējas, jāsecina, ka JVLMA Ārlietu daļa ir 

izstrādājusi studējošo un akadēmiskā personāla daudzveidīgus mobilitātes plānus, ir noslēgusi 
divpusējos sadarbības līgumus jau ar vairāk nekā 80 Eiropas mūzikas augstskolām. 
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Senāta priekšsēdētāja Ilma Grauzdiņa pateicas Irēnai Baltābolai par ziņojumu, kā arī par 
Pašnovērtējuma sagatavošanā ieguldīto darbu, un lūdz senatorus izteikties.  

Asoc. prof. Lilija Greidāne komentē prasību no darba devēju puses paredzēt Akadēmijas 
absolventu nodarbinātību 6 gadu perspektīvā. Viņa uzskata, ka, runājot par vokālistiem, to nevaram 
viennozīmīgi noteikt ne mēs, ne, piemēram, Nacionālā opera. To diktē katras konkrētās sezonas 
iestudējumi. 

Irēna Baltābola atgādina, ka Valsts tomēr prasīs, kāpēc tērējam līdzekļus. 

Asoc. prof. Lilija Greidāne uzskata, ka līdz ar to arī darba devējiem vajadzētu uzņemties 
pienākumu nodarbināt zināmu procentu absolventu, jo šobrīd tā ir neatrisināta problēma. 

Noslēgumā prof. Normunds Vīksne uzsver, ka, veidojot šos pašnovērtējuma ziņojumus, ir 
ieguldīts liels darbs. Tomēr šobrīd tajā vēl sastopamas drukas kļūdas, uzvārdu neprecizitātes. To 
novēršanai ir jāizveido redakcijas komisija, jo šie pašnovērtējuma ziņojumi ir arī Akadēmijas vēsture. 
Tāpat viņš uzskata, ka ziņojumos par maz atspoguļota maģistrantu radošā un zinātniskā darbība. 

Vairāk diskusiju par šo jautājumu nav, un līdz ar to Senāta priekšsēdētāja aicina senatorus atklāti 
balsojot apstiprināt JVLMA 2011./2012. akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumus. 

 Balsojuma rezultāti: par – 17, pret - 0, atturas – 0. 
 

Senāta lēmums nr.1 
Noklausoties Studiju programmu direktores ziņojumu par studiju virzienu un studiju 

programmu pašnovērtējuma ziņojumu izstrādes procesu, dokumentu izstrādes gaitā lietotām 
metodēm, kas apliecina pašnovērtējuma ziņojumos sniegtās informācijas ticamību un patiesumu, 
pašnovērtējuma ziņojumu struktūras un satura atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī 
iepazīstoties ar studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu saturu, senatori 
atzīst, ka izvirzītie studiju mērķi un uzdevumi ir sasniegti, kopumā studiju programmu īstenošana ir 
bijusi kvalitatīva, ir veikti būtiski pasākumi studiju programmu satura pilnveidē. 

Novērtējot studiju virziena Māksla pašnovērtējuma ziņojumā un 11 studiju programmu 
raksturojumos, kā arī studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumā un 2 studiju programmu 
raksturojumos sniegto informāciju,  

Senāts nolemj: 
1. Apstiprināt studiju virziena Māksla pašnovērtējuma ziņojumu par 2011./2012. akadēmisko gadu 

un šādu studiju programmu raksturojumus: 
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   
Skaņu režija                       42212 

 

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  

Kopā: 11 (vienpadsmit) studiju programmas.  
 

2. Apstiprināt studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumu par 2011./2012. akadēmisko 
gadu un šādu studiju programmu raksturojumus: 

Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs            42141  
Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs      42141  
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3. Uzdot katedru vadītājiem turpināt studiju darba pilnveidi:  
 turpināt darbu pie akadēmiskā personāla atjaunošanas, piesaistot nozarē strādājošus radošus 

mūziķus;  
 plašāk iesaistīt studiju programmas īstenošanā ārvalstu mūzikas augstskolu docētājus;  
 plānot akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi, analizēt darba rezultātus 

katedras sēdēs;  
 turpināt starptautiskos kontaktus akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas programmās, 

īpaši palielinot ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu skaitu, ieviest inovācijas studiju saturā, 
balstoties uz starptautisko pieredzi; 

 regulāri veikt studentu un absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptauju un 
analīzi; 

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

 iespēju robežās pieaicināt ārvalstu augstskolu ekspertus studiju procesa un studējošo zināšanu 
novērtēšanai; 

 izstrādājot 2012./2013. akadēmiskā gada studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus, visu 
katedru vadītājiem sniegt visu līmeņu studiju programmu profesionālās daļas satura salīdzinājumu ar 
vismaz divām Eiropas Savienības valstu augstskolām; 

  studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus izstrādāt katram studiju līmenim atsevišķi 
(bakalauri, maģistri, doktori), plašāk atspoguļot studējošo mākslinieciski radošos un pētnieciskā darba 
sasniegumus. 

 
4. Studiju virziena Māksla un studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumi tiek parakstīti 

atbilstoši MK noteikumiem nr.668 (25.09.2012.). 
5. Studiju virziena Māksla un studiju virziena Izglītība pašnovērtējuma ziņojumu oriģināli 

uzglabājami JVLMA Studiju programmu direkcijā. Visi materiāli jāievieto arī Akadēmijas mājas lapā 
www.jvlma.lv. Pašnovērtējuma ziņojumu kopija (1 eksemplārs) kopā ar iesniegumu studiju virzienu 
akreditācijai jāiesniedz LR Izglītības un zinātnes ministrijā. 

6. Senāta lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt senatoram, akadēmiskā darba prorektoram 
profesoram Normundam Vīksnem. 

. 
 

... 
 

Senāta priekšsēdētājs  /paraksts/  prof. Ilma Grauzdiņa  
 

Protokoliste    /paraksts/   Jana Lāce  
 
 

 
IZRAKSTS /4 lpp/ PAREIZS 
JVLMA Kancelejas vadītāja   Ruta Burbo 
25.10.2012. 
 
 

Z.v. 
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