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I. Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  raksturojums 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to sasistība ar Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas (saīsin. – JVLMA) kopējo stratēģiju 
 

Studiju virziena Izglītība , pedagoģija un sports 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 studiju  programmu kvalitatīvu īstenošanu, JVLMA 

izstrādāja un 31.08.2011. Senāts apstiprināja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju 

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 valsts kultūras un sociālajām vajadzībām augstākā līmeņa 

vispārējās izglītības mūzikas skolotāju un profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju 

sagatavošanu, nodrošinot kvalitatīvas studijas, lai jaunie speciālisti, kuri ir apguvuši pedagoģijas 

un mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, 

praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un 

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

kompetenti, 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 izglītības 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, pedagogu izglītībā,  nodarboties ar pētniecību un 

māksliniecisko jaunradi, lai izglītotu un sagatavotu profesionālos mūziķus, horeogrāfus, mūzikas 

nozares skolotājus un mākslas zinātniekus.  

JVLMA ir mūzikas augstskola, kas līdztekus mūzikas un horeogrāfijas studiju 

programmām, ilgstoši un kvalitatīvi īsteno arī studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

studiju programmas, nodrošinot profesionālu speciālistu sagatavošanu Latvijas izglītības 

institūcijām (par programmu īstenošanas kvalitāti liecina starptautisko ekspertu vērtējums). 

JVLMA sekmīga darbība ir priekšnoteikums Latvijas profesionālās mūzikas un mūzikas 

pedagoģijas pastāvēšanai un izaugsmei, kā arī kultūras sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.  

Mūzikas akadēmijas absolventi un arī vairākums studentu jau studiju laikā strādā 

vispērējās izglītības (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, interešu centros) un 

profesionālajās vai profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēs.  JVLMA absolventi – 

profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāji  ir sasnieguši izcilu māksliniecisku līmeni, viņu 

mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu mākslinieciskais devums ir atzīts gan Latvijā, 

gan ārpus tās (par to liecina audzēkņu un pedagogu iegūtie apbalvojumi starptautiskajos 

konkursos, kā arī Kultūras ministrijas piešķirtās balvas par sasniegumiem starptautiskajos 

projektos u.c.). Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju studiju programmas absolventi, 

strādājot vispārējās izglītības iestādēs, veic nozīmīgu darbu kultūrizglītojošajā jomā gan skolā 

gan ārpus tās, vada korus, pūtēju orķestrus, ansambļus, sniedz publiskus koncertus, tādejādi 

piedalās mūžizglītības procesos, veicina vietējās kultūrvides attīstību.  

JVLMA studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju programmu īstenošana 

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

pedagogu, zinātnieku un kultūras darbinieku sagatavošanu.  

         Analizējot Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību 

amatpersonu un izglītības iestāžu vadītāju atzinumus par JVLMA studiju virziena Izglītība, 

pedagoģija un sports studiju programmu īstenošanas lietderību, speciālistu sagatavošanas 

kvalitāti, kā arī programmu attīstības nepieciešamību, jāsecina, ka JVLMA darbība noris, 

respektējot sabiedrības intereses, ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, darba devējiem 

un absolventiem. 
 

1.3. Studiju virziena attīstības plāns. 
 

JVLMA ir mūsdienīgs profesionālo un akadēmisko studiju centrs, kas saistībā ar 

izglītojošo, mākslinieciski radošo darbību un pētījumiem mākslas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnēs, sniedz dažāda veida un līmeņa augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī  citu 

valstu iedzīvotājiem.  

JVLMA ir izšķiroša loma sabiedrības kultūrizglītības tradīciju, mūzikas izglītības, 

profesionālās mūzikas kultūras un kultūrvides attīstībā.  

 Plānojot savu attīstību ilgtermiņā, JVLMA ir ņēmusi vērā un balstījusies uz ES un La tvijas 

attīstības plāniem un plānošanas dokumentiem. 

JVLMA augstākā izglītība, mākslinieciski radošā un pedagoģiski metodiskā darbība ir 

starptautiski atzīta, nozīmīga valsts tēla daļa.  

     JVLMA līdzdarbojas izglītības kvalitātes pilnveidošanā Latvijas kultūrizglītības jomā. 

Sadarbības rezultātā pieaug izglītības virziena profesionālā bakalaura studiju programmu 

pieprasījums, tiek attīstītas tālākizglītības un interešu izglītības programmas.  

JVLMA akadēmiskajā darbībā ir ieviesti un tiek izmantoti vienotās kvalitātes vadības 

principi.  
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Īstenojot izglītības virziena profesionālās bakalaura 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 arī 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 Izglītība, pedagoģija un sports attīstības  virzieni: 

 studiju un pētniecības darba pilnveide un attīstība;  

 iekšējās kvalitātes vadības pilnveide; 

 akadēmiskā personāla atlases un profesionālās meistarības pilnveide;  

 valsts kultūras un izglītības 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; 

- turpināt  pilnveidot studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un Profesionālo 

mūzikas priekšmetu skolotājs pedagoģisko studiju kursu saturu;  

- nodrošinot studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību, pilnveidot 

pedagoģiskās un mākslinieciskās prakses īstenošanu;  

- bagātinot Latvijas reģionu kultūras dzīvi, īstenot pedagoģiski māksliniecisko praksi reģionu 

kultūrizglītības iestādēs, interešu centros un citās kultūras institūcijās;  

- nodrošinot profesionālo vidi zinātniski pētnieciskā darba veikšanai studējošajiem, sekmējot 

jauno zinātnieku, tai skaitā studentu iekļaušanos nacionālā mūzikas kultūras mantojuma 

apzināšanā un pētniecībā, Zinātniskās pētniecības centram pilnveidot sadarbību ar mūzikas 

skolotāju katedru, tādejādi nodrošinot  saikni starp JVLMA īstenotajām studiju programmām un 

zinātnisko darbību mūzikas pedagoģijas 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 

- pilnveidot  izstrādāto JVLMA kvalitātes politiku un iesniegt Senātam apstiprināšanai; 

- atbilstoši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģijai, katra akadēmiskā gada studiju virziena attīstības plānu pārskatīt un 

aktualizēt atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;  

- nodrošināt iekšējās kvalitātes sistēmas ieviešanu, veicinot labvēlīgus apstākļus studiju, 

pētniecības un pedagoģiski 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, 

darbības novērtēšanā plašāk iesaistīt studējošos, absolventus un darba devēju pārstāvjus;  

- izstrādāt iekšējās kvalitātes vadības audita pasākumu plānu katram akadēmiskajam gadam. 
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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 Latvi jā, kā arī 

piesaistītu augsti kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu.  

Akadēmiskā personāla vēlēšanām izvirzāmi vienoti, īpašas pieejas  kritēriji, no kuriem 

nozīmīgākie ir starptautiskie panākumi mūzikas profesionālajā mākslinieciskajā un 

pedagoģiskajā darbībā. Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši 

profesoru un asociēto profesoru) ievēlēšanā kontrolē JVLMA pieaicināti neitrāli eksperti.  

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;  

- 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  vispārējās izglītības mūzikas skolotāju  

sagatavošanai, kuri prot un spēj strādāt arī ar amatieru koriem, pūtēju orķestriem, ansambliem, 

kā arī profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju (īpaši stīgu instrumentu spēles, 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles skolotāju) sagatavošanai Latvijas attālāko 

reģionu mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām. 

Starptautiskās sadarbības sekmēšana un mobilitātes veicināšana  

- apmaiņas programmu ietvaros turpināt nodrošināt studiju, prakses un pētniecības darba 

iespējas ārvalstu augstskolās (vidēji 5 līdz 8 studējošie akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt JVLMA mācībspēku profesionālās meistarības pilnveidi  ārvalstu augstskolās (vidēji 3 

līdz 5 docētāji akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt ārvalstu augstskolu mācībspēku piesaisti darbam JVLMA (vidēji 3 - 5 docētāji 

akadēmiskajā gadā); 

- sekmēt studējošo piesaisti no ārvalstīm (vidēji 6 studējošie akadēmiskajā gadā).  

Finansējuma avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

1) materiālās bāzes pilnveide kvalitatīvai studiju programmu  apguvei un profesijas ieguvei: 

- nodrošināt telpu (īpaši metodiskā kabineta) aprīkojuma pilnveidi un modernizāciju;  

- nodrošināt studējošos ar mācību un patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamo telpu pieejamību;  

- nodrošināt visas auditorijas ar video/audio aprīkojumu, kurās plānotas grupu un lekciju 

nodarbības; 
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- 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;  

- modernizēt bibliotēkas aprīkojumu, paplašināt fondus ar pedagoģijas nozares izziņas literatūru 

un materiāliem; 

- nodrošināt studiju procesu ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem;  

2) daudzveidīgu finanšu avotu piesaistes un izmantošanas uzlabošana:  

-  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.   
 

 

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 vāc un analizē informāciju par 

absolventu nodarbinātību. Ir izstrādāti sadarbības līgumi starp JVLMA un absolventiem, iekārtots 

absolventu nodarbinātības reģistrs.  

    2013./2014.akadēmiskajā gadā studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports  studiju 

programmas  pabeidza 18 studenti, no tiem: par valsts budžeta līdzekļiem pabeidza 10 studenti, visi 

ir  profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs absolventi, 

par studiju maksu  pabeidza  8  absolventi, visi profesionālās bakalaura studiju programmas 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs studenti. 

Pamatojoties uz absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbinātību, visi 

absolventi strādā vispārējās izglītības un profesionālās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

savā iegūtajā specialitātē.  

Lai saņemtu patiesu un atklātu informāciju par absolventu sagatavošanas kvalitāti studiju 

virziena Izglītība īstenošanā, 2014.gada aprīlī un maijā JVLMA organizēja 4.kursa studentu un 

pedagoģiskās prakses vietu atbildīgo personu aptauju.  

Raksturojot mūsu studentu/absolventu zināšanas, prasmes un atbildību, absolventu iegūtās 

kompetences konkrētajā specialitātē tika atzīmēts nākošo mūzikas izglītības speciālistu  augsts 

profesionālisms, vēlme savā darbībā būt inovatīviem, papildināt savu profesionālo meistarību un  

aktīvi iekļauties radošajos projektos. Gandrīz puse studējošo jau studiju laikā strādā par mūzikas 

skolotājiem, tādejādi papildinot un pilnveidojot pedagoģiskā  darba prasmes. 

Izglītības  nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir radītas 

plašas iespējas.  JVLMA absolventi ir pieprasīti darbam  profesionālās ievirzes mūzikas skolās,   

vispārējās izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas), kā arī 

interešu izglītības centros.  
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Profesionālās bakalaura studiju programmas  Profesionālo mūziokas priekšmetu 

skolotājs  2014.gada absolventu darba vietas: 

N. 

p.k. 

Absolventa vārds, uzvārds Profesionālā 

kvalifikācija 

Darba vieta 

1. Helēna Laukmane Klavierspēles skolotājs Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola 

2. Solvita Bērtule Vijoļspēles skolotājs Varakļānu mūzikas skola 

3. Zane Fogele Ģitāras spēles 

skolotājs 

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas 

vidusskola 

4. Vladimirs Kudrins Ģitāras spēles 

skolotājs 

Jūrmalas mūzikas vidusskola (studē 

JVLMA maģistrantūrā) 

5. Endijs Rožkalns Ģitāras spēles 

skolotājs 

Jelgavas mūzikas skola Yamaha 

6. Terēza Šefere Ģitāras spēles 

skolotājs 

Olaines mūzikas un mākslas skola 

7. Deniss Smirnovs Trompetes spēles 

skolotājs 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskola 

8. Romāns Ivanovs Sitaminstrumentu 

spēles skolotājs 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskola, Viļānu mūzikas skola 

(studē JVLMA maģistrantūrā) 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas  Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs  

2014.gada absolventu darba vietas: 

N. 

p.k. 

Absolventa vārds, uzvārds Profesionālā 

kvalifikācija 

Darba vieta 

1. Zanda Babkina   

 

Mūzikas skolotājs Rīgas Skolēnu pils meiteņu koris 

"Tonika", mācības JVLMA 

maģistrantūrā 

2. Jekaterina Bogdanova  

 

Mūzikas skolotājs  Rīgas 47. vidusskola 

3. Jūlija Cauna   

 

Mūzikas skolotājs Rīgas 45. vidusskola 

4. Lauma Dārzniece   

 

Mūzikas skolotājs Rīgas Humanitārā vidusskola 

5. Madara Gūtmane   

 

Mūzikas skolotājs Rīgas Tālmācības vidusskola 

6. Jolanta Kalniņa   

 

Mūzikas skolotājs Rīgas Doma kora skola, Āgenskalna 

ģimnāzija 

7. Sniedze Kaņepe   

 

Mūzikas skolotājs Rīgas 7. vidusskola, kamerkoris Ave 

Sol 

8. Inga Putniņa   

 

Mūzikas skolotājs Iecavas mūzikas skola 

9. Dina Samoiļenko   

 

Mūzikas skolotājs Jelgavas pamatskola 

10. Laine Tabore -  

 

Mūzikas skolotājs Mācības Itālijā 
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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, 

horeogrāfu un mūzikas pedagogu izglītošanu, kā 

arī ar  pētniecisko darbību. 

JVLMA strādā Latvijas izcilākie mūzikas 

skolotāji,  mūziķi, 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 un 

izglītības 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 

mūzikas pedagoģijā.  

JVLMA ir nepietiekama akadēmiskā 

personāla un pedagoģijas nozares 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, jau 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 un mūzikas pedagoģijas augstskolu 

akreditācijas standartiem. 

Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana notiek 

ievērojot visu mūzikas 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 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 un pedagoģijas 

augstskolām un citām kultūras un izglītības institūcijām; 

 - sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmu īstenošanu ar ārvalstu 

augstskolām; 

 - aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras un 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; 

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

vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto akadēmijas personālu; 
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- 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. 
 

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 visu studiju 

programmu īstenošana, tai skaitā arī studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 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. 
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JVLMA ieņēmumi  

Pašu ieņēmumi  
2013           

Fakts 

2014              

Plāns 

Ieņēmumi par telpu nomu  34 988 48 000 

Autostāvvietas noma 18 610 18 610 

Mācību maksa  232 852 244 495 

Ieņēmumi no biļešu realizācijas  5 431 5 798 

Maksas pakalpojumi starpniecība , 

dalības un reģistrācijas maksas  20 333 19 195 

Mūzikas instrumentu īre  1 340 900 
 

 

 

 

 

 
     Dotācija 

   

2013.gads 

LVL 

2013.gads  

EURO 

2014.gads 

EURO 

Papildus finansējums jumta nomaiņai 24421 34 748   

 
 
 
 
 

 

2014. gada pamatbudžeta dotācija pret faktisko 2013.gadā ir palielinājusies par 7%. 

                Papildus finansējums no valsts budžeta 2013.gadā:  

 24 421 Ls jumta remontam, darbi pabeigti 2013. gada vasarā. 

 

JVLMA izdevumi 

 

 

2013.gads 
EURO 

Fakts 

2014.gads 
EURO 

Plāns 

Samazinājums 

vai palielinājums 

Atalgojums +VSAOI 2 080 547 2 368 087 287 540 

Preces un pakalpojumi 358 478 399 762 41 284 

Kapitālie izdevumi 127 539 48 600 -78 939 

Stipendijas 203 186 229 170 25 984 

Studentu padomes 

izdevumi 
11 773 12 607 834 

Kopā 2 781 524 3 058 226 276 702 

 
2014. gadā izmaksāti ikgadējā  atvaļinājuma pabalsti 50% no algas. 

Plānotas naudas balvu izmaksas 2014.gada beigās (kopējā plānotā izmaksājamā 

summa 30000 Euro) 

Noslēgts līgums par telpu remontu par kopējo summu 49198.90 Euro, darbi tika veikti 

š.g. vasarā. 

Noslēgusies Iepirkuma procedūra par plauktu iegādi Bibliotēkai par summu 20969.63 

Euro. 

2013./2014.akadēmiskajā gadā izmaksātas Teterevu fonda stipendijas radošajiem 

braucieniem 10000 Euro apmērā. 

 

Visas izmaksas tiks veiktas no pašu ieņēmumiem. 
  

Dotācija 

2013 

Dotācija 

2014 

Pieaugums 

EURO % 

2 354 595 2 521 429 166 834 7 
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ATALGOJUMS 
     

  

Akadēmiskā 

personāla un 

pieaicināto 

docētāju darba 

alga LVL 

pieaugums 

% 

pieaugums 

LVL 

Kontaktstundas 

un Mākslinieciski 

radošā un 

organizatoriskā 

darba stundas 

pieaugums 

% 

Pieaugums 

(skaits) 

2010/2011.gads 64 140     81 828     

2011/2012.gads 57 765 -9.94 -6375.00 80 455 -1.68 -1373 

2012/2013.gads 66 901 15.82 9136.00 91 671 13.94 11216 

2013/2014.gads 73 785 10.29 6884.00 102 885 12.23 11214 

 

Atjaunota Mākslinieciski radošā, zinātniskā, metodiskā un organizatoriskā darba stundu 

apmaksa.  

No JVLMA pašu ieņēmumiem tiek līdzfinansēts atalgojums Zinātniskā centra darbiniekiem un 

pilnībā finansēts Zinātniskā centra vadītāja atalgojums. No IZM saņemtais bāzes finansējums ir 

nepietiekošs un JVLMA ir spiests ieguldīt savus līdzekļus no Pašu ieņēmumiem. 

 Pabeigta Ērģeļu būve, Projekta kopējās izmaksas 131545 Euro,  

 no kuriem 9246 Euro Ērģeļu klases remonts, 120155 Euro ērģeles un 2144 aprīkojuma un  

 naudas piesaistīšanas izmaksas. 
 

   Projektu vadības darbība 

 Pilnībā noslēgts un gala atskaites saskaņotas: 

o  ESF projekts: atbalsts doktorantūras studiju programmu īstenošanai, paredzot ikmēneša 

mērķstipendijas 2 atbalstītajiem JVLMA doktorantiem  

 Īsteno 2 projektus:  

o ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci sadarbības projekts „”CANTUS 

POSTERIUS” 

o 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” 

o Atbalstīti projekta pieteikumi Šveices finanšu instrumenta ietvaros Šveices profesoru un 

viesprofesoru piesaistei 2014./15.akadēmiskajā gadā 

 JVLMA: 

o Piedalās ESSF 2014.-2020.gadam plānošanā un priekšlikumu izstrādē un Viedās 

specializācijas stratēģijas izstrādes darba grupās 
 

  JVLMA bibliotēkas darba nozīmīgākie fakti 

2013./2014. studiju gadā bibliotēkas krājums tika papildināts par 1774 vienībām (278- 

iepirktās vienības, 1496- dāvinājumi). Nozīmīgākie dāvinājumi šajā gadā saņemti no Vitolda 

Tropiņa, Elīnas Gailes, Ritas Bebres, Zigurda Elsberga, Mūzikas un mākslas atbalsta fonda, kā 

arī bibliotēka turpina saņemt dāvinājumus no Vītoliņu ģimenes. Informācija par pēdējiem 

jaunieguvumiem tiek publicēta katru mēnesi un ir atrodama mājas lapā sadaļā Bibliotēka → 

Jaunieguvumi. 

Turpinās rekataloģizācija - elektroniskajā katalogā uz 2014. gada 26. maiju bija pieejama 

informācija par 102 029 vienībām (grāmatām, notīm, ierakstiem un pētnieciskajiem darbiem). 

Kopš 2012. gada elektroniskais katalogs papildinājies par 29 064 vienībām. 

Bibliotēka turpina darbu pie Latviešu mūzikas arhīva saglabāšanas un papildināšanas. 

Tiek uzrunāti komponisti un veidota sadarbība, kā rezultātā arhīva krājums regulāri papildinās. 
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Bibliotēkas apmeklētājiem šajā studiju gadā nodrošināta pieeja trīs abonētām datubāzem 

– Grove Music, EBSCOhost un Letonika, kā arī SCOPUS un Science Direct datubāzem, kuras 

Latvijas augstskolas saņēma Akadēmiskā tīkla ietvaros. Bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināta 

iespēja izmēģināt septiņas datubāzes. Datubāzes pieejamas JVLMA IP adrešu diapazonā. 

JVLMA bibliotēkas un izdevniecības Bärenreiter sadarbības rezultātā 2014. gada 20. 

februārī notika Bärenreiter Urtext prezentācija. Prezentāciju varēja apmeklēt visi interesenti. 

Bibliotēka sniedza atbalstu arī Latvijas Universitātes Bibliotēkas rīkotajai izstādei "Pēc 6 

mirkļiem 100 gadi", nodrošinot izstādes rīkotājus ar JVLMA Bibliotēkas foto arhīvā 

pieejamajām fotogrāfijām. 

Nošu nodaļā notika krātuves remonts, kas tika uzsākts jūnijā. Notika fonda izvietojuma 

maiņa un sakārtots rezerves fonds, kurš remonta laikā tika pārvietots uz citu telpu. 

JVLMA IT daļas darbība 

IT daļa 2013./2014. studiju gadā darbojusies saskaņā ar nolikumā iestrādātajām 

funkcijām un pienākumiem, no kuriem būtiskākās norises ir:  

I - Lietotāju  atbalsts, datora tīkla, sistēmas un tehnikas uzturēšana ikdienā 

1) Tehniskais atbalsts  lietotājiem datoru klasē, bibliotēkas lasītavā, JVLMA dienestos, tai 

skaitā bezvadu pieejas punktu lietotājiem. Atbalsts ietver gan ar lietotāju un e-pasta kontiem 

saistītu problēmu risinājumi, tādi kā paroļu nomaiņa, pieejas problēmas, gan lietotāju 

konsultācijas drošības jautājumos; 

2) studentu un mācībspēku atbalsts darbā ar lietojuma programmām  – Microsoft Office, 

Sibelius, e-pasta klienti utt., dažādas atvērtā koda programmas – Open Office, Gimpshop, Picasa; 

dokumentu un attēlu skenēšana nosūtīšanai dažādiem meistarklašu pieteikumiem u.c. 

3) darbs ar foto un/vai video materiāliem to pēcapstrāde, dažādu studentu audiovizuālo 

prezentāciju sagatavošana iesniegšana starptautisku konkursu pieteikumiem u.c.; 

4) darbs ar lekciju auditoriju tehnisko aprīkojumu, tai skaitā tehnikas un/vai programmu 

savietojamības risinājumi, piem., lektora privātā datora saslēgšana vai video apskaņošanas 

tehnikas saslēgšana ar projektoru u.c., mācībspēku tehniskās konsultācijas; 

5) darbs ar apskaņošanas tehniku JVLMA rīkotajās prezentācijās, meistarklasēs, eksāmenos 

u.c. akadēmiskajos pasākumos; 

6) datoru tīkla darbības uzturēšana, kas ietver darbības traucējumu operatīvu novēršanu; 

7) Pilnībā reorganizēts JVLMA bezvadu datortīkls tai skaitā: 

a. izveidots vienots tīkla identifikators - JVLMA, 

b. nodrošināta automātiska pārslēgšanās starp pieejas punktiem, 

c. būtiski uzlabota bezvadu tīkla stabilitāte, 

d. atdalīts iekšējais datortīkls no bezvadu tīkla, būtiski palielinot drošības līmeni, 

e. ieviesta bezvadu tīkla kontroles un pārraudzības sistēma uz Winbox  bāzes. 

8) Bezvadu datortīkla pieslēguma punktu uzturēšana - 11 gab., lietotāju atbalsts; 

9) Tiek uzturēti multimediju projektori  120., 231., 205, 206., 123. 407. 208. 210,. 310., 

LIELAJĀ ZĀLĒ Telpās un Lielajā zālē, viens mobilais projektors, un četri  lektoriem 

paredzētie portatīvie datori. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts atbalsts - uzstādīšana, 

programmu savietojamība, konsultācijas. 

10) E-pasta servisu administrācija un lietotāju atbalsts. 

11) JVLMA mājaslapas satura vadības sistēmas un datubāzes uzturēšana un atbalsts. 

12) Tehniskais nodrošinājums un atbalsts JVLMA notiekošajos pasākumos tai skaitā: 

audiovizuālās prezentācijas tehnikas uztādīšana un apkalpošana, pasākumu apskaņošana, video 

vai foto dokumentēšana. 

II – Programmatūras un sistēmu atjaunināšana studiju gada laikā 

1. Iegādāta programmu pakete Adobe Production Premium CS6 video apstrādei, 

2. Grāmatvedības sistēmas HORIZON atjauninājumi lietotāju datoriem,  

3. Antivīrusu sistēmas Microsoft Security essentials servera versija un versijas lietotāju 

datoriem, 

4. Multimediju failu atskaņošanas  programmatūra PRO VJ iegāde, 
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5. Ieviesta telpu uzskaites un vadības sistēma sadarbībā ar studiju programmu direkciju, 

6. Veikta telpu atslēgu marķēšana ar svītrkodiem, 

7. Veikta regulāra svītrkodu drukāšana JVLMA bibliotēkas vajadzībām. 

III – IT daļas pārziņā nonākušas jaunas tehnikas vienības: 

1. Jauni datori (komplekti – monitors, sistēmbloks, ievadierīces, portatīvie) – 13 gab. 

(bibliotēka, koncertdaļa, saimniecības daļa) 

2. Bezvadu/vadu tīkla maršrutētāji  – 14 gab. 

3. Video/audio ierakstītājs studentu vajadzībām, 

4. Bezvadu mikrofona komplekts, 

5. DVD/CD/MP3 atskaņotāju iegāde un uzstādīšana trīs mācību auditorijās. 

IV – Kvalifikācijas celšanas kursi un līdzdalība semināros 

- CERT rīkotie semināri „Esi drošs” (E.Mickus) 

- Praktiskais seminārs Elektronisko dokumentu veidi uzņēmumā – to izstrādāšanas, 

glabāšanas un aprites kārtība. E-paraksta sistēmu ieviešana uzņēmumā (E.Mickus) 

- Mikrotikk apmācības - Datortīklu veidošana, konfigurēšana un pārvaldība, (J.Dumbris)  

- Regulāri tiek apmeklēti specializēti programmu un tehnikas ražotāju rīkoti semināri 

Citas aktivitātes 

 Tika, samontēta videoprezentācija – apkopojums par JVLMA aktivitātēm – Brass & Jazz 

2013, Gada balva 2013, iekļaušanai JVLMA prezentācijai Latvijas mūzikas vidusskolās. 

Izveidotas video  pašreklāmas koncertiem Spodrē dvēselīt’ u.c. 

 Sniegts atbalsts Etmomuzikoloģijas katedrai uzņemto videomateriālu pēcapstrādē, kā arī 

pēc individuāla lūguma JVLMA mācībspēkiem un studentiem sava snieguma prezentācijai 

dažādiem starptautiskiem konkursiem vai līdzdalībai meistarklasēs. 

 Atsevišķu JVLMA pasākumu - Brass&Jazz, Viatore, Starptautiskā mūzikas olimpiāde - 

tiešraides Internetā. 

Saimniecības daļa 2013./2014. studiju gadā intensīvā režīmā strādājusi atbilstoši nolikumos 

iestrādātām funkcijām, pienākumiem un papilduzdevumiem. 

1. SIA „Cleanhouse” darbības uzsākšana JVLMA ēku/telpu inženiertehniskajā 

apkalpošanā un telpu/teritoriju uzkopšanā   2014.gada 23.janvārī. 

 Koordinēšanas, loģistikas un pārraudzības pienākumu veikšana SIA „Cleanhouse” 

darbībai  JVLMA. 

2. JVLMA struktūrvienību darbības un studiju procesu norišu, koncertu, meistarklašu 

operatīva darbības nodrošināšanas koordinēšana ar aprīkojumu, inventāru un apkalpojošo 

personālu.  2013./2014. studiju gadā nodrošināja 250 norises. 

Nomas pasākumu koordinēšanas, organizēšanas un  realizācijas pienākumu veikšana 

2013./2014.studiju gadā  35 pasākumos.   

3. Dalība iepirkumu komisijās un līdzdalība to realizācijā 

 JVLMA ēkas K.Barona ielā1, Rīgā ģeotehnisko inženierizpētes darbu veikšana  

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jumta seguma nomaiņa un siltināšana 

 Obligātās veselības pārbaudes JVLMA darbiniekiem 

(JVLMA strādājošo sarakstu sastādīšana atbilstoši izvērtētajiem riskiem) 

 227.klase 

 JVLMA telpu, teritorijas uzkopšana, ēku/telpu un to inženiertīklu tehniskā 

apkalpošana 

(Tehniskās specifikācijas sagatavošana-precizējumi, korekcijas) 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpu 

Nr.103;224;234;309;404;505;405;407;408;410;411; remontdarbi; 

 Plauktu izgatavošana un uzstādīšana JVLMA bibliotēkas nošu nodaļas aprīkošanai 



19 

 

(Tehniskās specifikācijas sagatavošana) 

4. Darba aizsardzības jomā veiktie darbi: 

 veikta risku novērtēšana darba vietās  2013.gada septembrī 

 izstrādāts darba vides iekšējās uzraudzības plāns 2013.gadam, 

 izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns  konstatēto neatbilstību novēršanai 

2013./2014.gadam,  

 izstrādāts konstatēto neatbilstību saraksts, sastādīts JVLMA darbinieku saraksts 

veselības pārbaudes veikšanai. 

 organizēta un realizēta civilās aizsardzības pasākumu plāna izstrāde 

5. Materiālu,  inventāra vispārējā pārraudzība, iegādes, inventarizācija, audits; tehniskā, 

riska  un darba stāvokļa izvērtēšana. 

2013./2014.studiju gadā veikti līdz 180 pasūtījumu dažādu veida inventāra,  saimniecības 

preču,  kancelejas preču u.c. preču  iegādei. 

6. Nodrošinātas  JVLMA struktūrvienības ar ikdienā nepieciešamajām kancelejas 

precēm, toneriem, organizēta biroja tehnikas-kopētāju, printeru apkope, remonti.  

2013./2014.studiju gadā  veikta  toneru iegāde  40 pieteikumiem. 

7. Transporta  pasūtīšanas organizēšana JVLMA mācību, darba un radošā  procesa 

vajadzībām  2013./2014.studiju gadā - 10 pieteikumi. 

8. Jauno saimniecības daļas darbinieku apmācība  2013./2014.studiju gadā – 

 4 darbinieki. 

9. Viesprofesoru apartamentu loģistikas nodrošinās funkcijas 2013./2014.studiju gadā – 

49 pieteikumi 

10. Dalība kvalifikācijas celšanas kursos un līdzdalība semināros: 

 2013.gada grozījumi Publisko iepirkumu likumā. 

 

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, Daugavpils Universitāti un 

RPIVA. 

 Sadarbības ietvaros JVLMA studentiem ir nodrošinātas iespējas C-daļas studiju kursus apgūt  

minētajās augstskolās, piedalīties augstskolu organizētajos semināros, konferencēs, tematiskajos 

problēmdiskusiju projektos,  sporta aktivitātēs, u.c.. 

Starptautiskā sadarbība  

JVLMA ar ārvalstu augstskolām ir noslēgusi vairāk nekā 100 sadarbības līgumus. Līgumi 

noslēgti Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS + ietvaros, kas piedāvā 

unikālu iespēju apmaiņas programmās studēt ārvalstu augstskolās no 3 mēnešiem līdz vienam 

akadēmiskajam gadam, kā arī NORDPLUS ietvaros.   

   2013./2014.akadēmiskajā gadā Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju 

programmu studenti šīs iespējas neizmantoja. 

Starptautiskā sadarbība notika citos aspektos.  

    Laikā no 2014.gada 30.aprīļa līdz 4.maijam notika 2.Starptautiskā Mūzikas olimpiāde, kuru 

organizēja  JVLMA Mūzikas skolotāju katedras docētāji un studenti. 

    JVLMA Mūzikas skolotāju katedras docētāji I.Nelsone, I.Vilde, L.Batņa bija pieredzes apmaiņā 

Tallinas mūzikas un teātra akadēmijā, kura rezultātā ir vienošanās par Baltijas valstu augstskolu 

Mūzikas pedagoģijas katedru studentu festivāla organizēšanu. 

JVLMA Mūzikas skolotāju katedras studentu dalība Baltijas Valstu Dziesmu svētkos Daugavpilī  

25. - 29. jūnijs.  

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas sieviešu kora dalība 8. Pasaules koru olimpiādē garīgās 

mūzikas kategorijā. 

Profesionāli noderīgas bija daudzskaitlīgi organizētās docētāju meistarklases 
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Pie mums notika vairāk nekā  50 meistarklases un lekcijas: 

ALEKSANDRA TEHNIKA   Patrick Krysatis (Luksemburgas Konservatorija) šogad  

novadīja 3 seminārus, kas izsauca ārkārtīgu interesi un tika ļoti atzinīgi novērtēti. 

KLAVIERES   Jussi Siirala & Huy-Ying Liu-Tawaststjerna (Helsinki) , Ivari Ilja & Mati 

Mikalai (Tallina), Massimo Gon (Trieste), Angelika Nebel (Diseldorfa) 

STĪGAS James Creitz (alts, Trosingena), Gunars Larsens (vijole, Lucerna), Denis Severin 

(čells), Olsi Leka (čells, Antverpene), Mariana Sirbu (vijole, Leipciga) 

PŪŠAMINSTRUMENTI 

Flauta Carlo Jans (Luksemburga), Renate Greiss-Armin (Karlsruhe) 

Oboja Christian Wetzel (Ķelne), Omar Zoboli (Bāzele), Marc Schäferdijk (Māstrihta), 

Louise Pellerin (Cīrihe) 

Klarnete Luigi Magistrelli (Milāna) 

Fagots Giorgio Mandolesi (Cīrihe) 

Saksofons  Virgo Veldi (Tallina), Marcus Weiss (Bāzele), Riszard Zoledziewski (Vroclava) 

Trompete Wolfgang Guggenberger (Trosingena) 

Mežrags Thomas Hauschild (Leipciga), Szabolcz Zempleni (Trosingena) 

Eifonijs Stephen Mead (Mančestra) 

Tuba Patrick Krysatis (Luksemburga) 

SITAMINSTRUMENTI Ludwig Albert & Lin Chin-Cheng (Beļģija) 

DIRIĢĒŠANA Jos van Veldhoven (Nīderlande), Erika Neidlinger (ASV), 

 Mortens Wensberg (Stavangera) 

 VOKĀLĀ MĀKSLA   Asta Krikščunaite (Viļņa), Vesta Grabštaite (Viļņa), Claudia Rüggeberg 

(Grāca),  Elisabeth Sasso-Fruth (Leipciga, vokālā fonētika)  

MUZIKOLOĢIJA Lietuvas Mūzikas akadēmijas pasniedzēju lekciju cikls 

DŽEZA KLASE Liudas Mockunas (Viļņa), Jan Gunnar Hoff (Stavangera), Kino Haitsma 

(Nīderlande) 

JVLMA docētāju  MEISTARKLASES  partneru augstskolās : 

(docētāji, administrācija, vispārējais personāls) - apm.  50 braucieni ( semināri, konferences, 

konkursi,stažēšanās, iepazīšanās ar partneru augstskolu darba procesu) 

Pūšamo un sitaminstrumentu katedra: 

Jānis Retenais – ArtEZ Institūts un Luksemburgas Konservatorijā 

Artis Sīmanis – St.Cecilia Konservatorijā Romā 

Ilona Meija, Ilze Urbāne un Zoja Sļivkina – Kozencas Konservatorijā Itālijā 

Guntis Kuzma – Ščecinas Mūzikas akadēmijā 

Jānis Porietis un Kristīne Kupča – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Edgars Saksons un Rihards Zaļupe – Helsinkos 

Muzikoloģijas katedra: 

 Anda Beitāne – lekcijas Vīnes Mūzikas un mākslu Universitātē 

Jānis Kudiņš, Gundega Šmite, Jūlija Jonāne – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

Vokālā katedra: 

 Zigrīda Krīgere – Lietuvas Mūzikas akadēmijā 

 Lilija Greidāne – Igaunijas Mūzikas akadēmijā 

Klavieru katedra: 

 Juris Žvikovs – Karlstades Universitātes Mūzikas fakultātē 

 Toms Ostrovskis – Guildhall School of Music&Drama 

Diriģēšanas katedra: 

 Jānis Puriņš – Šefīldas Universitātes Mūzikas fakultātē 

Džeza katedra: 

 Kaspars Kurdeko – Como Konservatorijā Itālijā 
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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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

(42141) 

160/240 Pilna 

laika 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikas 

pedagoģijā 

Mūzikas skolotājs 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

(42212 ) 

160/240 Pilna 

laika 

 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

mūzikas 

pedagoģijā 

Instrumenta spēles skolotājs 
(atbilstošās specializācijas) 
skolotājs (piem.: klavierspēles 

skolotājs, vijoļspēles skolotājs, 

klarnetes spēles skolotājs 

u.t.t.) vai mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs, 

5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenis 

 

 

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)  

http://www.km.gov.lv/
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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. 

Akadēmiskā personāla uzskaitījums 
Vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā 

īsteno katedras 

kompetencē 

nodotos studiju 

kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Klavieru katedras docētāji 
Juris 

Kalnciems 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Ventis 

Zilberts 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Toms 

Ostrovskis 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Juris 

Žvikovs 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Ērģeļu klase 

Larisa 

Bulava 

Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Klavieru katedra  Prof.bak. stud. 

progr.Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Vita 

Kalnciema 

Ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Klavieru katedra  Prof.bak. stud. 

progr.Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Akordeona spēle 
Jurijs Rižovs Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs akordeona 

spēles skolotāja 

specializācija 

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 

Artūrs 

Noviks 

Akordeonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs akordeona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Vispārējo klavieru katedra 

Normunds 

Vīksne 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās izvēles 

studiju kursi 

Instrumenta 

spēles skolotāju 

katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Jānis 

Matulis 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās izvēles 

studiju kursi 

Maija Sīpola Pianists, Dr.art. asoc.profesore Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās izvēles 

studiju kursi 

Vita Vēriņa Pianists, Dr.art. docente Vispārējo klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās izvēles 

studiju kursi 

Ilze 

Kundziņa 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie 

studiju kursi, 

brīvās izvēles 

studiju kursi 

Solvita 

Vanaga 

Pianists, 

ērģelnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vispārējā klavieru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr., Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Obligātie 

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 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra 
Jānis 

Maļeckis 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie 

studiju kursi 

Herta 

Hansena 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Kameransambļa un 

klavierpavadījuma 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

klavierspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi, brīvās 

izvēles studiju 

kursi  

 

 

Stīgu instrumentu katedra 
Arigo Štrāls Altists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs alta spēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ligita 

Zemberga 

Čellists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

Terēze 

Zīberte-

Ijaba 

Vijolnieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs vijoļspēles 

skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Kokles spēle 
Teiksma 

Jansone 

Koklētājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs kokles 

spēles skolotāja 

specializācija, 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi 

Pūšaminstrumentu katedra 

Koka pūšaminstrumentu klase 

Artis 

Sīmanis 

Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

profesors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Arvīds 

Kazlausks 

Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

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 

Guntis 

Kuzma 

Klarnetists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs klarnetes 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ilona Meija Flautists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs flautas 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Ainars 

Šablovskis 

Saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

 

 

 

 

 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs saksofona 

spēles skolotāja 

specializācija 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs saksofona 

spēles pedagoga 

tiecības 

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

 

 

 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Metāla pūšaminstrumentu klase 

Jānis 

Retenais 

Tubists/eifonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

 

 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

 

 

 

Gatis 

Evelons 

Mežradznieks, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs mežraga 

spēles skolotāja 

specializācija 

Obligātie studiju 

kursi 

Sitaminstrumentu spēle 

Edgars 

Saksons 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors 

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

Rihards 

Zaļupe 

Sitam-

instrumentālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors  

 

Instrumenta spēles 

skolotāju katedra 

Prof.bak. stud. 

progr.Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi 

Džeza mūzikas katedra 
Indriķis 

Veitners 

Klarnetists/ 

saksofonists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents 

 

Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

 

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 

Andreja 

Jevsjukovs 

Mūzikas 

skolotājs/ģitārists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikas pedagoģijā 

lektors Džeza mūzikas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Senās mūzikas katedra 
Māris 

Kupčs 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Senās mūzikas 

katedra, Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

Guntars 

Prānis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors Senās mūzikas 

katedra, ērģeļu 

klase 

Prof. bak.stud. progr. 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs, 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

 

Obligātie 

studiju kursi 

 

Kristīne 

Stumbure 

Flautists/ 

blokflautists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  

 

Senās mūzikas 

katedra 

Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās 

daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Kora diriģēšanas katedra 
Aira Birziņa Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesore Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Sigvards 

Kļava 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Arvīds 

Platpers 

Mūzikas 

skolotājs/diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

 

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Romans 

Vanags 

Mūzikas 

skolotājs/diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc.profesors  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Andris 

Veismanis 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents  Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

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 

Jaņis Baltiņš Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Mārtiņš 

Klišāns 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Kora diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi  

 

 

 

 

Dziedāšanas klase 

Ansis Sauka Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi 

Ieva 

Jēkabsone 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Kora diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie 

studiju kursi 

Orķestra diriģēšanas katedra 
Jānis Puriņš Trompetists/orķestra 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 
Orķestra 

diriģēšanas 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu 

skolotāja specializācija 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Mārtiņš 

Ozoliņš 

Diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Orķestra 

diriģēšanas 

katedra  

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu 

skolotāja specializācija 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Vokālā katedra 
Lilija 

Greidāne 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

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

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie studiju 

kursi 

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 

Andžella 

Goba 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie studiju 

kursi 

Ierobežotās izvēles 

studiju kursi 

Kristīne 

Gailīte 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docente Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

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 

Antra 

Jankava 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Zigrīda 

Krīgere 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Krišjānis 

Norvelis 

Vokālists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektors Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Aira 

Rūrāne 

Vokāliste, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Vokālā katedra Prof. bak.stud. progr. 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  

Obligātās daļas 

profesionālie 

studiju kursi 

Ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Kompozīcijas katedra 
Juris 

Karlsons 

Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

prof. Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs  

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

Selga Mence Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

prof. Kompozīcijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs  

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

 

Andris 

Vecumnieks 

Komponists/ 

diriģents, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

asoc. 

profesors 

 

Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi,  

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi, brīvās 

izvēles studiju 

kursi 

Rolands 

Kronlaks 

Komponists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

docents Kompozīcijas 

katedra,  

Mūzikas 

tehnoloģiju katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

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 

Horeogrāfijas katedra 

Janīna 

Martinsone 

Horeogrāfs, 
profesionālais 

maģistra grāds 

horeogrāfijā 

docente Horeogrāfijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

 

Brīvās izvēles 

studiju kursi, 
ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Muzikoloģijas katedra 
Anda 

Beitāne 

Muzikologs, 

Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Mārtiņš 

Boiko 

Muzikologs, 

Dr.philol. 

prof. Muzikoloģijas 

katedra, 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Lolita 

Fūrmane 

Muzikologs, 

Dr.art. 

prof.  Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilma 

Grauzdiņa 

Muzikologs, 

Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Georgs 

Pelēcis 

Muzikologs, 

Dr.art. 

prof. Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Jānis Kudiņš Muzikologs, 

Dr.art. 

asoc.prof. Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

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 

Baiba 

Jaunslaviete 

Muzikologs, 

Dr.art. 

docente Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Jūlija 

Jonāne  

Muzikologs, 

Dr.art. 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Baiba 

Kurpniece 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ieva 

Rozenbaha 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ieva 

Tihovska 

Muzikologs, 

humanitāro 

zinātņu maģistra 

grāds mākslā 

lektore Muzikoloģijas 

katedras 

etnomuzikoloģijas 

klase 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Koncertmeistaru katedra 
Jeļena 

Bugajenko 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

  

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

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 

Ieva Dzērve Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Agnese 

Egliņa 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Veneta 

Miķelsone 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Sanita 

Glazenburga 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Ilze Nakase Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore  Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilze Rubiķe Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Zoja 

Sļivkina 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Dzīntra 

Vīcupe 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs  

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Antra Vīksne Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Natālija 

Zandmane 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

  



32 

 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Akadēmiskais 

amats 

Katedra, kurā īsteno 

katedras kompetencē 

nodotos studiju kursus 

Studiju programma Studiju 

programmas daļa 

Liene 

Andreta 

Kalnciema 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Veronika 

Rinkule 

Pianists, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Koncertmeistaru 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

Mūzikas skolotāju katedra 
Dace Medne Psihologs, Dr.ped. Asoc.prof. Mūzikas skolotāju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi 

 

Ilze Arne Komponiste,  

Maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore  Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 

Obligātie studiju 

kursi  

Liene Batņa Mūzikas skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

Profesionālā 

bakalaura studiju 

programma 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi  

Irēna 

Nelsone 

Diriģents/Mūzikas 

skolotājs, 

profesionālais 

maģistra grāds 

mūzikā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Ilze Vilde Mūzikas skolotājs, 

zinātniskais doktora 

grāds pedagoģijā 

lektore Mūzikas skolotāju 

katedra 

Prof. bak. stud. progr.  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

 

Obligātie studiju 

kursi, 

ierobežotās 

izvēles studiju 

kursi 

 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 
Ida  

Losberga 

Svešvalodu 

skolotājs, 

Izglītības zinātņu 

maģistra grāds 

pedagoģijā 

lektore Vispārizglītojošo 

studiju kursu 

katedras svešvalodu 

klase 

Prof. bak. stud. 

progr.  
Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

Profesionālo  

mūzikas priekšmetu  

skolotājs 

Obligātie studiju 

kursi 
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1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pedagoģiskā, 

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 pedagoģiskā un 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. 

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. 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 un 

mūzikas nozares pedagoģijā; 

4) Eiropas klasiskā mantojuma analīze; 

5) muzikoloģiskie (mūzikas psiholoģija, mūzikas pedagoģija, mūzikas socioloģija, u.c.) 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. 
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ZPC nozīmīgākie projekti (4): 

 2013. gadā Pētniecības centrs un Muzikoloģijas katedra īstenoja JVLMA un 

Sanktpēterburgas Nikolaja Rimska-Korsakova Valsts konservatorijas sadarbības projektu, no 

2013. gada 10. līdz 12. oktobrim sarīkojot Jāzepa Vītola 150 gadu atcerei veltītu starptautisko 

zinātnisko konferenci Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti. Konference tika organizēta ar 

Valsts Kultūrkapitāla fonda un UNESCO Latvijas nodaļas atbalstu, un tajā piedalījās 16 J.Vītola 

radošā mantojuma pētnieki no Latvijas, Krievijas un Igaunijas. Kā turpinājums konferencei 2014. 

gadā top Jāzepam Vītolam veltīta starptautiska rakstu krājuma izdevums.   

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedra un Zinātniskās 

pētniecības centrs iedibināja jaunu tradīciju – ikgadēju starpdisciplināru zinātnisku konferenci 

Mūzikas pētījumi Latvijā (vad. Dr.art. Jānis Kudiņš), kas veltīta aktualitātēm mūzikas pētījumos 

Latvijā. Pirmā konference notika 2014. gada 28. un 29. martā JVLMA Ērģeļu zālē, un tajā 

piedalījās 25 referenti – gan muzikoloģijas, gan arī citu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, 

rosinot viedokļu apmaiņu par skaņas un mūzikas dažādu izpausmju tvērumu pētniecībā. 

 Šobrīd Zinātniskās pētniecības centrs organizē starptautisko zinātnisko konferenci Rīga kā 

mūzikas pilsēta Eiropas kontekstā. Vācu un latviešu kultūrattiecības 19. un 20. gadsimtā.  
(Musikstadt Riga im europäischen Kontext. Deutsch-lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. 

Jahrhundert, projekta vadītāja Dr.art. Lolita Fūrmane) sadarbībā ar Vācu mūzikas institūtu 

Austrumeiropas izpētei  (Institut  für deutsche Musikkultur im östlichen Europa), projekta 

vadītāji– Dr. K.V. Nīmellers  (Ķelnes Universitāte), Dr. H. Looss (Leipcigas Universitāte) un 

Vācu Kultūras forumu „Austrumeiropa” Potsdamā (Deutsches  Kulturforum östliches Europa 

Potsdam), vadītājs Dr. K. Harers. Konferencei pieteikušies 17 dalībnieki, to skaitā 12 ārvalstu 

lektori (no Vācijas, Šveices, Austrijas, Dānijas), kā arī  Dr. art. Lolita Fūrmane un Dr. art. Ilze 

Šarkovska-Liepiņa.  

 2013. gadā JVLMA ZPC ir īstenojis zinātniskās pētniecības projektu Dažādu laikmetu 

mūzika kritiķu, muzikologu un filozofu skatījumā: vērtēšanas sistēmu mijiedarbe un jaunu izpētes 

paradigmu meklējumi, sagatavojot kārtējo (desmito) Mūzikas akadēmijas rakstu laidienu (sast. 

un redaktore Dr. art Baiba Jaunslaviete, piesaistot akadēmisko personālu, studējošos un pētniekus 

arī no citām zinātniskajām institūcijām. Projekta ietvaros izdotas septiņas zinātniskās 

publikācijas.  

ZPC pētnieki arī individuāli ir iesaistījušies starptautiskos un Latvijas zinātniskajos 

projektos (7): 

 Sociocultural crossings and borders: musical microhistories (projekta galvenais īstenotājs 

Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija ar Lietuvas Zinātnes padomes un Starptautiskās 

muzikologu biedrības International musicological society atbalstu, starptautiskā pētnieku grupas 

sekcijā Baltic memories and historiographies). Projekta īstenošanas laiks 2012.-2013. gads ar 

noslēgumu – starptautisku zinātnisko konferenci Viļņā, 2013. gada 4. –7. septembrī un zinātnisko 

publikāciju izdošanu. Projektā darbojas JVLMA ZPC pētnieks Dr.art. Jānis Kudiņš 

 Dalība starptautiskajā (Ziemeļvalstu) pētniecības projektā Nordic Music Theory Network 

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

Jaunslaviete) 

 Piedalīšanās starptautiska sadarbības projekta  Modernisation in the Music of Eastern 

Europe (1900–1940): The Perspective of Paratactic Comparativism organizēšanā (projekta 

īstenotājs Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija). Projekts pirmā aktivitāte – starptautiska 

zinātniskā konferences Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā, 2014. gada 16.–18. oktobrī. (Dr. 

art. Jānis Kudiņš)  

 Sadarbība ar Daugavpils Universitāti: ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču rīkošana 

un starptautiskā zinātnisko rakstu krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

sagatavošana – līdzdalība redkolēģijā, recenzēšana. Projekta dalībnieces  – Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete (redaktore). Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.art. Ilma Grauzdiņa. 

http://www.normuth.org/
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 Sadarbība ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu: projekts Humanitāro zinātņu 

virtuālā enciklopēdija (sadaļa Latvijas mūziķu leksikons) – šķirkļu  rediģēšana un papildināšana, 

parametru izstrāde. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums. Projektā piedalās Dr. art. Baiba 

Jaunslaviete. 

 JVLMA ZPC pētnieku iesaiste Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu 

centra projektā, enciklopēdiska zinātnisko rakstu krājuma Latvieši un Latvija ietvaros (tekstu 

sagatavošana, recenzēšana); sagatavota publikācija (Dr.art. Ilma Grauzdiņa Koru dziedāšana un 

Dziesmu svētki Latvijā). 

 Īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais projekta Latviešu tradicionālās mūzikas 

arhīva izveide un uzturēšana pirmais posms 2012. gada oktobris – 2013. gada marts): JVLMA 

tradicionālās mūzikas arhīva datubāzes satura un tehniskās koncepcijas izstrāde un arhīvu 

veidojošu materiālu apzināšana, pārņemšana un apkopošana (projekta veicēja Ieva Pāne). 
ZPC darbinieku piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (12): 

 Mārtiņš Boiko. Jēkabs Vītoliņš (1898-1977) un raudu vēsturiskā zuduma koncepts. Pirmā 

starpdisciplinārā zinātniskā konference Mūzikas pētījumi Latvijā. Rīga, JVLMA, 28.-29. marts. 

 Baiba Jaunslaviete.   Die Musik von Jāzeps Vītols aus der Sicht der Rigaer deutschen und 

russischen Musikkritik. Starptautiskā zinātniska konference Sociocultural Crossings and 

Borders: Musical Microhistories. Viļņa, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, 2013. gada 6. 

septembris.   

 Baiba Jaunslaviete.  Jāzepa Vītola daiļrade latviešu un cittautu mūzikas kritiķu 

atsauksmēs: līdzīgais un atšķirīgais skatījuma rakursos. Starptautiska zinātniskā konference 

Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti.  Rīga, JVLMA, 2013. gada 12. oktobris.  

 Baiba Jaunslaviete.  Latvijas mūzikas dzīve 1. pasaules kara laikā: dažas zīmīgākās 

tendences. Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūta 2. rudens konference. 

Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrs Ilgas,  Skruduliena, 2013. gada  25. 

oktobris.  

 Jānis Kudiņš. Adaptation of modernism experience in the official ban time: the cases of 

Jānis Ivanovs and Marģeris Zariņš in Latvia after World War II. Starptautiska zinātniskā 

konferencē Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories. Viļņa, Lietuvas 

Mūzikas un teātra akadēmija, 2013. gada 4.–7. septembris. 

 Jānis Kudiņš. Jāzepa Vītola mūzikas individuālā stila un estētisko uzstādījumu koordinātas 

Eiropas mūzikas vēsturē. Starptautiskā zinātniskā konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, 

konteksti.  Rīga, JVLMA, 2013. gada 11. oktobris.  

 Lolita Fūrmane.  Jāzeps Vītols – iepazītais un neiepazītais. Izvērsts referāts starptautiskā 

zinātniskā konferencē Jāzeps Vītols. Personība, daiļrade, konteksti. Rīgā, JVLMA, 2013. gada 

11. oktobris. 

 Lolita Fūrmane. Boccherini und Haydn als zwei Arttendenzen in dem frühen 

Streichquartett. Starptautiskā zinātniskā konferencē The String Quartet from 1750 to 1870: 

From the Private to the Public Sphere. Luka (Itālija), 2013. gada 29. novembris. 

 Ilma Grauzdiņa. Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā. Starptautiska 

zinātniskā konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, konteksti.  Rīga, JVLMA, 2013. gada 

11. oktobris.  

 Ilma Grauzdiņa.  Līdertāfela tradīcijas un „Dziesmu rota”. Zinātniskā konference Jānis 

Cimze – skolotājs un personība. Rīga, JVLMA. 2013. gada 24. oktobris. 

 Ilma Grauzdiņa.  Jāzeps Vītols par baznīcas mūziku: atziņas un kompozīcijas. LU Vēstures 

un Filozofijas fakultātes zinātniskā konference Jāzeps Vītols Latvijas ideju vēstures un mūzikas 

estētikas telpā. Rīga, Latvijas Universitāte, 2013. gada 30. oktobris.  

 Ilma Grauzdiņa.  Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas tapšanas sākumposms. Pirmā 

starpdisciplinārā zinātniskā konference Mūzikas pētījumi Latvijā. Rīga, JVLMA, 28.-29. marts.  
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Pārskata gadā JVLMA ZPC darbinieki turpināja aktīvi komunicēt ar sabiedrību, piedaloties 

Latvijas Radio programmās (Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 Klasika), sadarbojoties ar 

UNESCO Latvijas organizāciju (spēles materiāli par Jāzepu Vītolu programmā Mantojums 

izglītībai), Latvijas Televīziju, studiju PlatformFilm, kā arī publicējot materiālus Latvijas presē 

(žurnāls Mūzikas Saule, Latvijas Mūzikas informācijas centra gadagrāmata Music in Latvia  

u.c.). Nolasīta virkne publisko lekciju, veidoti ievadteksti koncertiem (koncertu ievadvārdi) u.c. 

*** 

2013. gada decembrī noslēdzās LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā Latvijas 

zinātnes starptautiskā izvērtēšana, lai veiktu objektīvu Latvijas zinātnes situācijas analīzi Eiropas 

Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības kontekstā Baltijas jūras un Ziemeļvalstu 

reģiona sadarbības interesēs, tāpat arī, lai realizētu reformas zinātnes laukā.  

Starptautisko ekspertu vērtējumā  JVLMA ZPC ierindojās labāko pētniecības institūciju 

skaitā humanitārajās zinātnēs. Izvērtējumā secināts, ka ZPC darba rezultātu kvalitāte ir augsta un 

pētniecība norit saskaņā ar centra noteiktajiem darbības mērķiem; vairākām publikācijām piemīt 

oriģināla teorētiskā perspektīva un starptautiska nozīmība, pateicoties salīdzinošam skatījumam 

plašākā vēsturiskā kontekstā; šīs pozitīvās īpašības piemīt arī darbiem, kuros pētījumi fokusēti uz 

Latvijas mūziku/muzikālo kontekstu. Secināts arī, ka „bez valsts finansējuma šim efektīvajam 

pētniecības centram ir sarežģīti nodrošināt ilgtspēju un realizēt savu potenciālu, kurš Latvijas 

mūzikas kultūras kopējā attīstībā uzskatāms par ļoti nozīmīgu”. 

 Eksperti rekomendē centru atbalstīt, lai garantētu tā turpmāku pastāvēšanu centrālās valsts 

muzikoloģijas pētniecības institūcijas statusā, turpinot tā pastāvēšanu JVLMA struktūrvienības 

statusā, kurš uzskatāms par optimālu institucionālo ietvaru Latvijas muzikoloģijā.  

 

Muzikoloģijas katedras sasniegumi (zinātniskās publikācijas skatīt 1.12.punktā) 

profesore, Dr. art. Anda Beitāne 

1. Dalība konferencēs, semināros, vieslekcijas 

 Beitāne, Anda. Who influences whom? Educated musicians and their influence on local 

multipart music practice in Eastern Latvia. The Third Symposium of the ICTM Study Group 

for Multipart Music. Institute for Musicology. Research Centre for the Humanities. The 

Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Hungary. 12-16 September 2013.  

 Beitāne, Anda. Between two experiences: the ethnomusicologist and the collector inside and 

outside the archive. The 20
th

 meeting of the ICTM Stg on Historical Sources of Traditional 

Music. University of Aveiro, Portugal. 12-17 May 2014. 

 Kazahstānas Nacionālā mākslu universitāte (Astana, Kazahstāna) Lekcijas par tradicionālo 

mūziku, etnomuzikoloģiju un pētniecības metodoloģiju mūzikas zinātnē. 2013. gada 4. – 7. 

novembris. 

 Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas universitāte, Institut für Volksmusikforschung und 

Ethnomusikologie, 21. – 26. marts. Lekcijas par tradicionālās mūzikas pētniecības aktualitātēm 

un metodoloģiju Latvijā. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Vīnes Mūzikas un tēlotājmākslas universitātes mācībspēku (Wei-Ya Lin,  Johannes Kretz, 

Judit Varga) vieslekciju par tradicionālās mūzikas pētniecību, akustiku un inovatīvām 

metodēm solfedžo organizēšana JVLMA 2014. gada 28.–29. maijā.  

 Dziesmu un deju svētku padomes locekle. 

 Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle 

 Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētāja. 

 Latvijas Zinātnes padomes 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.  
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 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes priekšsēdētāja. 

 JVLMA Promocijas padomes locekle. 

 JVLMA Zinātniskās padomes priekšsēdētāja. 

profesors, Dr. philol. Mārtiņš Boiko  

1. Dalība konferencēs, semināros, vieslekcijas 

 Boiko, Mārtiņš. Jēkabs Vītoliņš (1898-1977) un raudu vēsturiskā zuduma koncepts. JVLMA 

konference Mūzikas pētījumi Latvijā, 2014. gada 28.-29. marts. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Studiju kursa Latvijas un Baltijas tradicionālā mūzika pārstrāde. Jauna izvēles kursa 

Melanēzijas mūzika un kultūra izstrāde. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

loceklis. 

 LZP eksperts mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija. 

 JVLMA Promocijas padomes priekšsēdētājs. 

 JVLMA Doktorantūras padomes loceklis. 

 JVLMA Zinātniskās padomes loceklis. 

profesore, Dr. art. Lolita Fūrmane 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Fūrmane, Lolita. Referāts: Jāzeps Vītols – iepazītais un neiepazītais. Konference Jāzeps 

Vītols. Personība, daiļrade, konteksti; Rīga (Latvija), 11.–12. okt. 2013, JVLMA. 

 Fūrmane, Lolita. Referāts: Boccherini and Haydn as Two creative Trends in the early 

String Quartet. Konference The String Quartet from 1750 to 1870: From the Private to the 

Public Sphere; Lucca (Italy), Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca & Centre 

de musique romantique française, Venice. 29. nov.–1. dec. 2013.  

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība) 

 Konferences Jāzeps Vītols. Personība, daiļrade, konteksti  darba grupas locekle; darbs 
konferences organizācijas jomā. 

 Starptautiskas konferences organizēšana sadarbībā ar Leipcigas, Ķelnes un Potsdamas 
Muzikoloģijas institūtiem Rīgā, 3.–4. okt. 2014.    Konferences tēma: Musikstadt Riga im 
europäischen Kontext. Deutsch-lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. 
Jahrhundert.  

 JVLMA Zinātniskās padomes locekle. 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

locekle. 

profesore, Dr. art. Ilma Grauzdiņa 

1. Recenzijas un atsauksmes 

 Recenzente grāmatai: Laima Mūrniece. Arvīda Klišāna fenomens. Atskaņotājmākslinieka 

un pedagoga dzīvesstāsts. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2013.  

 Atsauksme par Mirdzas Paipares sast. rakstu krājumu par mūzikas terapijas un mūzikas 

psiholoģijas jautājumiem. 06.12.2013. 

 Konsultācijas LU doktorantei Gintai Pētersonei par promocijas darbu ritmikas 

specializācijā. 2014.g. februāris-marts. 

2. Dalība konferencēs, semināros  

 Grauzdiņa, Ilma. 11.10.2013. Referāts Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella 

kormūzikā Jāzepa Vītola 150. gadskārtas atcerei veltītā zinātniskā konferencē JVLMA.  

 Grauzdiņa, Ilma. 30.10.2013. Referāts Jāzeps Vītols par baznīcas mūziku: atziņas un 

kompozīcijas zinātniskajā konferencē Jāzeps Vītols Latvijas ideju vēstures un mūzikas 

estētikas telpā LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 
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 Graudiņa, Ilma. 24.10.2013. Referāts Līdertāfela tradīcijas un Dziesmu rota. JVLMA 

Mūzikas skolotāju katedras organizētā konferencē Jānis Cimze – skolotājs un personība.  

 Grauzdiņa, Ilma. 28.03.2014. Referāts Mūzikas teorijas latviskās terminoloģijas tapšanas 

sākumposms JVLMA Muzikoloģijas katedras starpdisciplinārajā konferencē Mūzikas 

pētījumi Latvijā. 

 Grauzdiņa, Ilma. 08.05.2014. Referāts Mūzikas klausīšanās kā komunikācija ar skaņdarbu 

9.starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

Daugavpilī. 

3. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Līdzdarbība ESF projektā Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība: 

programmas Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un 

prasmju atjaunošana. Lekcijas vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājiem 21.09.2013., 

27.09.2013. un 07.11.2013. Līdzdalība projekta lektoru seminārā 12.-13.08.2013. un 

17.09.2013.  

 29.11.2013.. Latvijas mūzikas vidusskolu Mūzikas teorijas nodaļu audzēkņu Valsts 

konkurss JVLMA. Materiālu sagatavošana rakstiskam radošam konkursam, darbs žūrijā, 

metodiska materiāla sagatavošana pedagogu semināram. 

 06.02.2013. Lekcija Kā rosināt bērnu iztēli, ieklausoties Jāņa Cimzes Dziesmu 

rotas apdarēs mūzikas un mākslas skolu pedagogiem. 

 1.-2.05.2014. LVIIMSA rīkotā III Starptautiskā mūzikas olimpiāde 

vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Līdzdalība materiālu sagatavošanā un konkursa žūrijā.  

 2.–11.06.2014. Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja 

programmas Mūzikas teorija abiturientiem Ventspils, Liepājas un E.Dārziņa mūzikas 

vidusskolā. 

 Promocijas darbu recenzijas pēc Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas 

pasūtījuma - 13.06.2013; 13.03.2014; 24.04.2014 

 JVLMA Doktorantūras padomes locekle. 

 JVLMA Senāta priekšsēdētāja. 

 JVLMA Akadēmiskās padomes locekle. 

 JVLMA Finanšu koleģiālās komisijas priekšsēdētāja. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas 

kolēģijas locekle. 

4. Mākslinieciski radošā darbība 

 07.06.2013. Jutai Daugulei – 100 Koncerta vadība JVLMA Lielajā zālē. 

 12.06.2013. Ērģeles-Bahs-laikmets. Koncerta vadība JVLMA Ērģeļzālē. 

 13.06.2013. Pēterim Sīpolniekam – 100. Koncerta vadība Krustpils baznīcā 

 10.07.2013. un 23.09.2013. Sagatavoti un ierunāti teksti TV raidījumiem par Dziesmu 

svētkiem un Jāzepu Vītolu. 

 04.10.2013. Ievadvārdi Jāzepa Vītola kora mūzikas koncertam J.Vītola konferences ietvaros 

Dzied Akadēmiskais koris Latvija Māra Sirmā vad. LU Lielajā aulā. 

 14.10.2013. Valmieras sākumskolā un Valmieras ģimnāzijā; 23.10.2013. Ādažu brīvajā 

valdorfskolā koncertlekcija Piecpadsmit svecītes Jāzepa Vītola jubilejas tortē UNESCO 

nedēļas ietvaros (sagatavota prezentācija, novadīta koncertlekcija sadarbībā ar stud. Lauru 

Teivāni, Emīlu Kivlenieku un koncertmeistari Ingunu Puriņu). 

 11.12.2013. Ievadvārdi cikla Ērģeles-Bahs-laikmets koncertam. JVLMA Ērģeļzālē. 

 16.12.2013. Radioraidījums Eņģeļi mūzikā. 

 20.12.2013. Sagatavots un ierunāts teksts TV par Klusa nakts, svēta nakts. 

 21.02.2014. MPP – Vispārējo klavieru katedras pedagogu koncerts. 

 28.02.2014. Muzikāla pēcpusdiena Valsis – balles karalis Vēstures un kuģniecības muzejā. 

 17.03.2014. Līdzdalība radioraidījumos par Jutu Dauguli, par Robertu Liedi. 

 21.03.2014. PMP Roberta Liedes vokālā lirika JVLMA Ērģeļzālē. 
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 22.03.2014. Andri Vītoliņu un Ati Stepiņu pieminot. LĒĢ sanāksmē JVLMA Ērģeļzālē.  

 23.04.2014. PMP – Anša Saukas dziedāšanas klases studentu koncerts JVLMA Ērģeļzālē.  

 25.04.2014. JVLMA jaunbūvēto mācību ērģeļu atklāšanas ceremonijas un koncerta vadība.  

 26.04.2014. Koncerta Ērģeles-Bahs-laikmets vadība. 

 28.–30.04.2014. Akordeonistu dienu trīs koncertu vadība (Mazajā Ģildē, Sv.Pētera baznīcā 

un Lielajā Ģildē). 

 06.05.2014. Kokļu ansambļu koncerta vadība Rīgā, Mazajā Ģildē. 

docente, Dr. art. Baiba Jaunslaviete   

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Jaunslaviete, Baiba. Starpt. zinātniskā konference Sociocultural Crossings and Borders: 

Musical Microhistories Viļņā, Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijā 2013. gada 6. 

septembrī (referāts Die Musik von Jāzeps Vītols aus der Sicht der Rigaer deutschen und 

russischen Musikkritik). 

 Jaunslaviete, Baiba. Starpt. zinātniskā konference Jāzeps Vītols: personība, daiļrade, 

konteksti Rīgā, JVLMA 2013. gada 12. oktobrī (referāts Jāzepa Vītola daiļrade latviešu un 

cittautu mūzikas kritiķu atsauksmēs: līdzīgais un atšķirīgais skatījuma rakursos ). 

 Jaunslaviete, Baiba. DU Mākslas zinātņu institūta rīkotā 2. rudens konference  

DU Studiju un pētniecības centrā Ilgas 2013. gada 25. oktobrī (referāts Latvijas mūzikas 

dzīve 1. pasaules kara laikā: dažas zīmīgākās tendences). 

 Jaunslaviete, Baiba. DU 9. starptautiskā zinātniskā konference 2014. gada 8. maijā Mūzikas 

zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais (referāts Komponista identitāte un žanra stils: to 

mijiedarbe Maijas Einfeldes mūzikā). 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

vadītāja, galvenā redaktore. 

 Krājuma Mūzikas akadēmijas raksti, 10 sastādīšana, raksta recenzēšana. 

 Līdzdalība krājuma Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VI (Daugavpils: DU 

apgāds Saule, 2014) redkolēģijā, raksta recenzēšana. 

 Atjaunoti kursu apraksti studiju kursos Mūzikas forma (balakauri, muzikologi) un 

Redaktora prakse (bakalauri, muzikologi). 

 Izstrādāts izdales materiālu komplekts studiju kursā 20. gadsimta modernisma mūzikas 

stilistika (vokālā mūzika, 5. semestris). 

lektore, Dr. art. Jūlija Jonāne 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Jonāne, Jūlija. 2013. gada 10.-12. oktobrī. Starptautiskā zinātniskā konference Jāzeps Vītols 

– personība, daiļrade, konteksti. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Referāts: 

Jāzepa Vītola reliģiskās mūzikas (re)vīzija.  

 Jonāne, Jūlija. 2013. gada 14.-17. decembrī. Starptautiskā starpdisciplinārā konference Ars 

Sacra. Emanuel University of Oradea (Rumānija). Referāts: View on Sacred Minimalism 

and Music of Pēteris Vasks as Incarnation Of Theological Ideas/ Skats uz sakrālo 

minimālismu un Pētera Vaska daiļradi teoloģisko ideju atspoguļojumā.  

 Jonāne, Jūlija. 2014. gada 20.-22. martā. N. Rimska-Korsakova 170. dzimšanas dienas 

atcerei veltītā Starptautiskā konference Window to the World. Sanktpēterburga (Krievija). 

Referāts: Преемственность традиций ориентализма Н. Римского-Корсакова в 

творчестве его учеников – латышских классиков/ Orientālisma tradīciju pārmantojums 

Nikolaja Rimska-Korsakova latviešu studentu daiļradē. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Izstrādāts studiju kurss, sagatavoti lekciju konspekti un materiāli studiju kursam Mūzikas 

vēsture un teorija 5. un 6. semestrim programmā Skaņu režija. 

 Izstrādāts studiju kurss Jaunais garīgums laikmetīgajā mūzikā 6./8. semestrim. Sagatavoti 

lekciju konspekti.  
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 Vieslekcijas sagatavošana un vadīšana Emanuela universitātē Oradjā (Rumānijā) Latvian 

Contemporary Sacred Music – denominational situation, history, theory and composers / 

Sakrālā mūzika mūsdienu Latvijā – konfesionālā situācija, vēsture, teorija un komponisti. 

 Vieslekcijas sagatavošana un vadīšana Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijā Viļņā: 1) 

Some significant features of the development of Latvian sacred music during it's formation 

and forbidden years; 2) Contemporary Sacred Minimalism and music by A.  Part, 

J. Tavener and P. Vasks. 

asociētais profesors, Dr. art. Jānis Kudiņš 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Referāts Adaptation of modernism experience in the official ban time: the cases of Jānis 

Ivanovs and Marģeris Zariņš in Latvia after World War II. Starptautiska zinātniskā 

konference Sociocultural crossings and borders: musical microhistories . Viļņa, Lietvas 

Mūzikas un Teātra akadēmija, 2013. gada 4. – 7. septembris. 

 Referāts Jāzepa Vītola mūzikas stila un estētisko uzstādījumu koordinātas Eiropas mūzikas 

vēsturē. Starptautiska zinātniskā konference Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 

2013. gada 10.–12. oktobrī Rīgā, JVLMA (atbilstoši Zinātniskās pētniecības centra 

izvirzītiem uzdevumiem, 0,25 pētnieka darba slodzes apjomā). 

 Referāts Jānis Ivanovs' unfinished last symphony: some issues of individual style and 

authorship. Starptautiska zinātniskā konference Musical work and its creators. Bidgoščas 

Mūzikas akadēmija (Polija), 2013. gada 25. – 26. novembris. 

 Konferences lekcija (Key-note lecture) Mythical past in the first Latvian opera Baņuta 

(Alfrēds Kalniņš, 1919). Some interesting aspects on Latvian and Lithuanian imaginary 

common past in the beginning of 20th century. Starptautiska zinātniskā konference Art in 

history, history in art. Lietuvas Mūzikas un  Teātra akadēmija (Viļņa), 2014. gada 10. – 11. 

aprīlis (atbilstoši Zinātniskās pētniecības centra izvirzītiem uzdevumiem, 0,25 pētnieka 

darba slodzes apjomā). 

 Referāts The national music history in the global context and vice versa. Some still topical 

local problems in the Latvian music history writing. Starptautiska zinātniskā konference 

Confronting the National in the Musical Past Sibēliusa Mūzikas akadēmijā Helsinkos 

(Somija), 2014. gada 21. – 23. maijs. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Promocijas darba recenzēšana. Diānas Zandbergas promocijas darbs – disertācija 

Klavierfaktūras vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu mūzikā. JVLMA 

Promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 24. aprīlī. 

 Vieslekcijas Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā (Lietuva) 2014.  gada 8. maijā: 1) Jānis 

Ivanovs' Symphonic Music as a Vivid Example of Stylistic Moderate Modernism in Latvia 

after World War II un 2) Pēteris Vasks as Neo-Romantic. Erasmus mobilitātes programmas 

ietvaros. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Sociocultural crossings and borders: musical 

microhistories organizācijas komitejas loceklis. Viļņa (Lietuva), Lietuvas Mūzikas un 

Teātra akadēmija, 2013. gada 4. – 7. septembris. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 

organizācijas komitejas loceklis. Rīga, JVLMA, , 2013. gada 10. – 12. oktobris. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais 

Daugavpils Universitāte, 2014. gada 8. maijā organizācijas komitejas un redakcijas 

kolēģijas loceklis. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

loceklis. 

 Zinātniskās periodikas izdevuma Ars et Praxis (Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija) 

redakcijas kolēģijas loceklis. 

 JVLMA Zinātniskās padomes un Doktorantūras padomes loceklis. 

 JVLMA Promocijas padomes loceklis. 



41 

 

 Latvijas Zinātnes padomes eksperts Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija.  

 1. Starpdisciplināras konferences Mūzikas pētījumi Latvijā organizēšana un vadīšana 

JVLMA 2014. gada 28. – 29. martā. 

 Kvalifikācijas celšanas semināru organizēšana un vadīšana mūzikas vidusskolu mūzikas 

teorētisko priekšmetu pedagogu 2013. gada oktobrī un 2014. gada martā-aprīlī, sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo Kultūras Centru. 

 Piedalīšanās valsts konkursa mūzikas vidusskolu izglītības programmas Mūzikas  vēsture un 

teorijas audzēkņiem organizēšanā (sadarbībā ar Latvijas Nacionālās kultūras centru, 

JVLMA prof. Ilmu Grauzdiņu un prof. Selgu Menci) 2013. gada 29. novembrī JVLMA.  

 Satura vadlīniju izstrādes ekspertu darba grupas metodiskā vadība mācību priekšmetā 

Mūzikas literatūra mūzikas vidusskolu vidējās profesionālās mūzikas izglītības 

programmām, sadarbībā ar Latvijas Nacionālās kultūras centru, 2014. gada marts – jūnijs. 

 Valsts eksāmenu kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšana Jāzepa 

Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, izglītības programma Mūzikas vēsture un teorija, 2014. 

gada 2., 11. jūnijs. 

lektore, Mg. art. Baiba Kurpniece 

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Kurpniece, Baiba. Totalitārisms un mūzika 20. gadsimta kontekstā. Konference Māksla un 

mūzika kultūras diskursā, 2013. gada  19.-21. septembris, Rēzeknes Augstskola.  

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Simultānlekcijas (kopā ar Ramonu Umbliju un Andri Vecumnieku) mākslas un mūzikas 

vēsture integrētajā kursā Rīgas Stradiņa universitātē neformālās izglītības programmā 

Inteliģences akadēmija. 

 Piedalīšanās  valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2013./2014. gada sezonas 

koncertprogrammu praktiskajā realizācijā. 

 Piedalīšanās  Rudens kamermūzikas festivāls 2013 koncertprogrammu praktiskajā 

realizācijā. 

 Piedalīšanās Ensemble Modern (Frankfurte) un Vidus-Austrum-Eiropas reģiona Gētes 

institūtu kopīgi attīstītā starptautiskā projekta „Woher? – Wohin?  Mythen – Nation – 

Identitäten“ praktiskajā realizācijā (koncerti Rīgā, LNO Jaunajā zālē 2013.. gada 4. un 5. 

oktobrī). 

 Piedalīšanās starptautiskā orķestru sadrabības projekta „New Music: New Audiences“ 

praktiskajā realizācijā ( Sinfonietta Rīga  koncerti  2013. gada 18. oktobrī  Dizaina fabrikā 

un 2014. gada 23. maijā Spilves lidostā). 

3. Mākslinieciskā darbība 

 Rudens kamermūzikas festivāla 2013 mākslinieciskā satura koncepcijas izstrāde. 

 Piedalīšanās valsts  kamerorķestra „Sinfonietta Rīga“ 2013./2014. gada  sezonas 

koncertprogrammu mākslinieciskā satura koncepcijas izstrādē. 

 Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars prezentācijas materiālu saturiskās koncepcijas 

izstrāde.  

 Māksliniecisko procesu recenzējošs izvērtējums LR  3 raidījumos Post factum, Orfeja auss 

un Bolero. 

profesors, Dr. habil. art. Georgs Pelēcis  

1. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Uzrakstītas piecas fūgas kā piemēri polifonijas spec. kursam.  

 JVLMA DVD fondu paplašināšanai organizēts DVD ieraksts no 21. marta koncerta Lielajā 

Ģildē Latviešu simfoniskās mūzikas jaunumi.  

 JVLMA Zinātniskās padomes loceklis. 

 JVLMA zinātniskās periodikas izdevuma  Mūzikas akadēmijas raksti redakcijas kolēģijas 

loceklis. 

2. Mākslinieciskā darbība 

 2014. gadā radītas sešas partitūras: 
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 Mūzika jauniešu orķestrim SKOLA IR UVERTĪRA” 

 Valsts kora pasūtinājums par A.Sen-Seņkova tekstu.  

 Koncertino klavesīnam un saksofonu kvartetam ZIEMEĻVIDZEMES KRASTĀ.  

 Mūzika pasakai GARĀ PUPA.  

 LEĢENDA kokļu ansamblim.  

 GAIDAS soprānam, kokļu kvartetam un kamerorķestrim.  

lektore, Mg. art. Ieva Rozenbaha  

1. Dalība konferencēs, semināros  

 Rozenbaha, Ieva. Requiem in Latvian Music: beneath Tradition and Novelty. Starptautiska 

zinātniskā konference ENIM 2013 - III National Conference of Music Research 2013.g.1.-

3.novembrī Lisabonā, Portugāle. 

2. Dažādas aktivitātes (t. sk. metodiskā un organizatoriskā darbība)  

 Piedalīšanās Mūzikas vidusskolu izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija 

audzēkņu valsts konkursa kategorijas Radošais uzdevums vērtēšanas komisijā 2013.g. 

29.novembrī.  

 Kopsavilkumu tulkošana konferencei Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 

2013.gada oktobrī. 

 Anotācijas sagatavošana JVLMA simfoniskā orķestra sezonas  noslēguma koncertam 

2014.gada 17.aprīlī - „G. Doniceti Messa di Requiem”. 

 Jauna studija kursa Polifonija mūzikā, mākslā un kultūras kontekstos sagatavošana un 

vadīšana. 

 Studiju kursu Solfedžo studiju programmai Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, 

Vokālā mūzika, Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēle, studiju kursa Muzikālās dzirdes 

attīstības praktikums studiju programmai Skaņu režija satura aktualizēšana un mācību 

materiālu izstrāde. 

 

Mūzikas skolotāju katedras docētāju zinātniskā, metodiskā,   mākslinieciski radošā un 

organizatoriskā darbība  (zinātniskās publikācijas skatīt 1.12.punktā) 

asociētā profesore Dace Medne 

Olimpiāžu un konferenču rīkošana: 

2014. 2
nd

 International Music Olympiad,  Riga 2014.  

2013. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras konference 

„Jānis Cimze – skolotājs un personība”.  

Uzstāšanās konferencēs: 

1. 2014. gada 26.augustā Valkas novada domes sadarbībā ar Baltijas pedagoģijas vēsturnieku 

asociāciju un Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes rīkotā 

konference Skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumi ar referātu Jāņa Cimzes 

ideju laikmetīgums  

2. 2013. gada 6. decembrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes Pedagoģijas nodaļas rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē Pēctecība kā 

pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijas problēma ar referātu Ko mēs patiesībā vēlamies 

bērnos ieaudzināt  

3. 2013. gada 24. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju 

katedras konferencē Jānis Cimze – skolotājs un personība ar referātu Jāņa Cimzes 

audzināšanas idejas mūsdienās  

PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI, SEMINĀRI: 

2014. Apmācību kurss Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pavadoņu apmācība. 6 stundas. Apliecība 

Nr.18. 

2014. RSU 13. zinātniskā konference.  

2014. Teraspēles apmācības 1.līmenis. (M.Ring, ASV). Teraspēlas institūtā (The Theraplay 

Institute). Sertifikāts. 
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2012. – 2014. Smilšu spēles bilžu valoda L. fon  Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts (ES), 

tālākizglītības programma. 120 teorētiskas stundas, 80 supervīziju stundas. 

2013. Tālākizglītības kursi pirmsskolas vecuma bērnu attīstības novērtēšanā 

Entwicklungsangemessene Förderung der kindlichen Entwicklung mit Kuno Bellers 

Entwicklungstabelle. (Vācija, Berlīne. Simone Beller Forschung&Fortbildung in der 

Kleinkindpädagogik). Apliecinājums. 

2013. BCNA (Baltic Child Neurology Association) Pre-conference Workshop “Autism: 

challenges and opportunities”. (Kauņa, Lietuva). Sertifikāts LVNA-01-0016. 

2013. 12th Conference of Baltic Child Neurology Association. (Kauņa, Lietuva). Sertifikāts 

LVNA-02-0110. 

LEKCIJU LASĪŠANA CITĀS LATVIJAS AUGSTSKOLĀS: 

17.10.2013. - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas doktora studiju 

programma. Lekcija: Audzināšanas problemātika aktuālajos pedagoģijas pētījumos 

15.05.2014. - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas doktora studiju 

programma. Lekcija: Audzināšanas teorētiskie aspekti: pieejas un teorijas 

Citi 

IAHE (The International Academy for the Humanization of Education) asociācijas biedrs.  

lektore  Nelsone Irēna 

Mākslinieciski radošais darbs  

 video īsfilmu par mūzikas skolotāju katedras studentu aktivitātēm sagatavošana un 

videoapstrāde.  

 videomateriāla Refleksija par braucienu uz Valkas novadpētniecības muzeju sagatavošana un 

demonstrēšana mūzikas skolotāju katedras organizētajā konferencē Jānim Cimzem – 200 , 

2013. 24.10.  

 eksperta darbība žūrijās koru un mazo mūzikas kolektīvu skatēs Latvijā 

 eksperta darbs II Starptautiskajā Mūzikas olimpiādē Rīga 2014 

Zinātniskais darbs:  

 Dalība konferencē Problems in Music Pedagogy Daugavpilī , 26.,27. 09.2013. 

Metodiskais darbs:  

 Latvijas III Vispārizglītojošo skolu mūzikas olimpiādes nolikuma un mūzikas klausīšanās 

testu izstrāde vecākajai grupai 

 2.Starptautiskās mūzikas olimpiādes Rīga 2014 nolikuma un uzdevumu izstrāde vecākajai 

grupai 

 studiju programmu satura aktualizācija bakalaura un maģistra studiju kursos 

 mūzikas skolotāju katedras studentu bakalaura diplomreferātu vadīšana 

 metodiskā materiāla sagatavošana maģistrantiem Domāšanas aktivizēšana mūzikas stundās 

 profesionālā pilnveide sadarbojoties ar Tallinas Mūzikas un teātra mākslas akadēmijas 

Mūzikas skolotāju katedru  

 Meistarklases Mūzikas mācīšana un mācīšanās vadīšana Talsu novadā 

 studentu sagatavošana dalībai metodoloģiskajos semināros mūzikas skolotāju katedrā (vienu 

reizi mēnesī)  

 studentu sagatavošana konkursam Jaunais Mūzikas skolotājs XXI gs., 2013. 22.11.  

Organizatoriskais darbs: 

 Latvijas III Vispārizglītojošo skolu mūzikas olimpiādes organizēšana Rīgā un Latvijas 

reģionos 

 II Starptautiskās mūzikas olimpiādes Rīga 2014 organizēšana Latvijā, 30.04.- 3.05. 2014. 

 dalība Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes sapulcē 
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lektore Lienes Batņas darbība  

 26.-27.09. - dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Mūzikas pedagoģijas 

problēmas” ar referātu Muzikālās atmiņas attīstības veicināšana mūzikas mācībās 

sākumskolā 

 zinātniskā raksta Muzikālās atmiņas attīstības veicināšana mūzikas mācībās sākumskolā 

izstrāde 

 24.10. - dalība J. Cimzem veltītajā konferencē Jānis Cimze – skolotājs un personība ar 

referātu Mūzikas pedagoģiskais mantojums mūsdienu Latvijā 

 studentu pētnieciskā darbu vadīšana bakalaura studiju programmā 

 dalība Starptautiskajā 8. konferencē  Problems in music pedagogy  (Daugapils), 2013.gada 

26.- 28. septembrī 

 dalība ATEE konferencē  Assocition for Techer Education in Europe  (Rīga), 2013. gada 

maijā 

 Zinātniskā darba prezentācija 7. Starptautiskājā zinātniskājā konferencē TEORIJA 

PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ, 7th International Scientfic 

Conference, THEORY FOR PRACTICE IN THE EDUCATION OF CONTEMPORARY 

SOCIETY, Pašpieredzes būtība un tās veidošanās studiju procesā/ The Essence of Personal 

Experience and its  Development during Studies, 2014. gada 10. aprīlī 13.30 – 13.50, 205. 

auditorijā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-

1083.http://www.rpiva.lv/pdf/TPMSI_7_konferences_programma_10_04-2014.pdf 

Organizatoriskā darbība un dalība konkursos 

 Izglītojoši audzinošā ekskursija Valkas novadpētniecības muzejā, 06.09. 

 24.10. - J. Cimzem - 200 konferences organizēšana   

 II Starptautiskās Mūzikas olimpiādes organizēšana  

 2013.gadā ar Rīgas Franču liceja Jaukto kori Mēs lidosim... Starptautiskajā koru konkursā 

Venēcijā iegūst Zelta (II) diplomu (Itālija)  

 2013.gadā koris VIA STELLA ir Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku Koru karu 

laureāts, III vieta sieviešu koru konkurencē 

 2013. gada novembrī Rīgas Franču liceja jauktais koris Mēs lidosim... X Starptautiskajā 

jauniešu koru konkursā ieguva II vietu 

 2014.gada janvārī ar Rīgas Franču liceja jaukto kori Mēs lidosim... dalība XX Starptautiskjā 

koru festivālā Parīzē  

 2014. gada jūlijā Pasaules kora Olimpiādē Rīgas Franču liceja jauktais koris Mēs lidosim. 

ieguva sudraba medaļu  

 2014. gada jūlijā Pasaules kora Olimpiādē Jauniešu koris Via Stella ir zelta medaļas 

ieguvēja.  

Pedagoģiskā darbība 

 JVLMA lektore  

 Rīgas Franču licejā mūzikas skolotāja un kora diriģente  

 Lektores darbs tālākizglītības kursos Latvijas novados ar tematu Skolas kora diriģenta 

profesionālā darbība  

Kvalifikācijas celšana, izglītība  

Doktorantūras studijas RPIVA, 30.06.2014. pabeidza studiju programmu.  

lektore Ilze Vilde 

Zinātniskā un mākslinieciskā/radošā darbība  

26.-27.09. - dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mūzikas pedagoģijas problēmas 

ar referātu Muzikālās atmiņas attīstības veicināšana mūzikas mācībās sākumskolā 

 zinātniskā raksta Muzikālās atmiņas attīstības veicināšana mūzikas mācībās sākumskolā  

izstrāde 

 24.10. - dalība J. Cimzem veltītajā konferencē Jānis Cimze – skolotājs un personība ar 

referātu  Mūzikas pedagoģiskais mantojums mūsdienu Latvijā 

http://www.rpiva.lv/pdf/TPMSI_7_konferences_programma_10_04-2014.pdf
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 zinātniskā raksta  Mūzikas pedagoģiskais mantojums mūsdienu Latvijā  izstrāde 

 studentu pētnieciskā darbu vadīšana bakalaura un maģistra studiju programmās 

Organizatoriskā darbība un dalība konkursos 

 06.09. - Izglītojoši audzinošā ekskursija uz Valkas novadpētniecības muzeju, J.Cimzes 

semināru, E.Dārziņa un K.Skalbes muzeju 

 11.10. - JVLMA 4.kursa studentu lektorija organizēšana  Rīgas 6.vidusskolā Karjeras dienas 

ietvaros 

 24.10. -  J.Cimzem veltītā konference  

 01.10. - Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju (LVIIMS) asociācijas 

kopsapulces organizēšana 

 08.11. - studentes Sniedzes Kaņepes sagatavošana konkursam „Mūzikas skolotājs 

21.gadsimtā”  

 III Latvijas Mūzikas olimpiādes 3.un 4. kārta sagatavošana  

 II Starptautiskās Mūzikas olimpiādes sagatavošana  

Darbs žūrijā: 

 III Latvijas Mūzikas olimpiādes 3.un 4. kārtas žūrijas locekle 

 II Starptautiskās Mūzikas olimpiādes žūrijas locekle 

Docētāja pedagoģiskā darbība 

JVLMA lektores darbs 

Rīgas Doma kora skolā mūzikas skolotājas darbs – mācību priekšmetu solfedžo un mūzikas 

literatūras vadīšana  

Docētāja sabiedriskā darbība 

Darbs valdē Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijā. 

lektores Ilzes Arnes mākslinieciskā un organizatoriskā darbība 

- dziesmas krājumā Balsis II publicētas 7 dziesmas, Valsts izglītības satura centrs, 2013 

- 27.03.2014. - autorkoncerts  Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā  

- autorkoncerts ar Babītes MS audzēkņu piedalīšanos Lahti konservatorijā (Somija) 

- 17. 04.2014. - koncertmeistare kamerkora Tonika pavasara nakts koncertā Da-Ba  

- 26.04.2014. - koncertmeistare  Tartu vīru kora Gaudeamus un Rīgas kora Absolventi       

koncertā  

- 06.05.2014. -  koncertmeistare kora Skanda jubilejas koncertā  

- 09.07.2014. - koncertmeistare korim Absolventi Pasaules koru olimpiādē  

Nolasītas lekcijas:  01.11.2013. -  Mūzikas skolotāju asociācijā par kompozīcijas jautājumiem un 

07.07.2014. - XII Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā  

Darbs žūrijās: 

- 12.04.2014. - solfedžo olimpiādē iesniegto kompozīciju vērtēšana  

-  2014.g. martā/aprīlī - koru skatēs Rīgas Vidzemes priekšpilsētā un Pierīgā. 

       

Klavieru un vispārējo klavieru katedru darbība 

Visi katedras locekļi aktīvi un ar vērā ņemamiem rezultātiem darbojušies dažādos 

mākslinieciski radošajos projektos. 

Prof. J. Kalnciems 2013. gada septembrī piedalījies Klavieru katedras organizētajā 

koncertciklā “Visi J. Vītola klavierdarbi” Jelgavas Mūzikas vidusskolā un JVLMA Lielajā zālē, kā 

žūrijas loceklis 2013. gada oktobrī piedalījies Jāzepa Vītola Starptautiskajā pianistu konkursā un 

2014. gada martā bijis žūrijas priekšsēdētājs Starptautiskajā S. Vaiņunas pianistu konkursā, kā arī 

akadēmiskā gada laikā kā žūrijas komisijas priekšsēdētājs darbojies vairākos valsts pianistu 

konkursos. 

Doc. J. Žvikovs atskaņojis J. Vītola Skaņdarbus op.19 Jelgavas Mūzikas vidusskolā 

2013.g. 26.septembrī, kā arī JVLMA Lielajā zālē cikla “Visi J. Vītols klavierdarbi” 4. koncerta 

ietvaros 2013.g.30.septembrī, J. Karlsona un J. Ivanova skaņdarbus J.Karlsona autorkoncertā 

Smiltenes Kultūras namā 2013.g. 16.novembrī, sniedzis koncertu “Pianista darbistabā” cikla 
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“Koncertizrādes” ietvaros Spīķeru koncertzālē, lasījis lekciju “Performance un hepenings” Stradiņa 

universitātes cikla “Inteliģences akadēmija” ietvaros un lekciju “Stāsts un atskaņojums” 2014.g. 

17.martā, piedalījies JVLMA rekrutēšanas koncertā Rīgas Doma kora skolā un E.Dārziņa mūzikas 

vidusskolā 2014.g. 20.martā, sniedzis koncertu Ingesundes mūzikas augstskolā Arvikā, Zviedrijā 

2014.g. 28. aprīlī, piedalījies Arhitektu gada balvas atklāšanas koncertā Latvijas Arhitektu namā 

2014.g. 15.maijā, piedalījies I.Villerušas 70.gadu jubilejas koncertā JVLMA Lielajā zālē kopā ar 

pianisti Sanitu Glazenburgu 2014.g. 10.septembrī, sniedzis kamermūzikas koncertus trio sastāvā 

Latvijas Nacionālajā operā, Ventspils Kultūras centrā, Ventspils pilī, JVLMA Lielajā zālē, Spīķeru 

koncertzālē, Rīgas Jāņa baznīcā un citur. 

Doc. T. Ostrovskis 2013. gada augustā piedalījies Doles Kamermūzikas festivālā, ar trio 

“Amber Coast Artists” uzstājies Latvijas pilsētās, kā arī 2013. gada septembrī piedalījies festivālā 

“Varšavas rudens”, atskaņojot latviešu modernās kamermūzikas programmu. 2013. gada septembrī 

piedalījies Klavieru katedras rīkotajā koncertciklā “Visi J. Vītola klavierdarbi”. 2013. gada gaitā 

strādājis pie J. Vītola starptautiskā pianistu konkursa tapšanas un darbojies kā žūrijas sekretārs 2013. 

gada oktobrī. 2013. gada novembrī piedalījies Latvijas Radio “Klasika” rīkotajā tiešraides koncertā. 

2014. gada janvārī ar kamermūzikas programmu “Septiņi grēki” sniedzis koncertu sēriju Zviedrijā, 

februārī kamermūzikas festivāla “Vīnes klasika” ietvaros piedalījies koncertā Rīgas Mazās ģildes 

zālē. Kā žūrijas komisijas loceklis darbojies Lūcijas Garūtas pianistu konkursā Siguldā. 2014. gada 

aprīlī atskaņojis J.S. Baha Brandenburgas koncertu un kamermūzikas opusus koncertā Pārventas 

bibliotēkā.   

 

Vispārējo klavieru katedras docētāji Antra un Normunds Vīksnes, Inguna Puriņa, Vita Vēriņa, 

Vitālijs Razdorovs, Uģis Krišjānis, Ilze Zvaigznekalne (Kundziņa) un Solvita Vanaga 2014. g. 21. 

februārī  uzstājās koncertā LMA ērģeļu zālē. Koncerta programma bija daudzveidīga, ietverot 

dažādu laikmetu un stilu komponistu skaņdarbus. 

2014. g. 30. aprīlī studentu publiskajā koncertā LMT kamerzālē piedalījās Anita Drobčika (asoc. 

prof. J. Matuļa kl.), Sabīne Krilova, Anastasija Vorobjova (doc. V.Vēriņas kl.), Marija Muravjova 

(lekt. S.Vanagas kl.) u.c.. Koncerts bija labi apmeklēts un guva publikas atsaucību. 

Katedras docētāji aktīvi koncertē Latvijā un aiz robežām (prof. N. Vīksne, asoc. prof. 

J.Matulis, lekt. I.Kundziņa), docētāji savu profesionālo meistarību pilnveidoja meistarklasēs 

(J.Matulis, N.Vīksne, S.Vanaga, V.Vēriņa, M.Sīpola).  

Sakarā ar profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs  straujo attīstību ar 2013.gada septembri darbu uzsāka jaundibinātā Instrumrntu spēles 

skolotāju katedra, kuras vadītājs ir  profesors Normunds Vīksne. 

 

Profesors N.Vīksne līdztekus JVLMA vadības, docētāja un organizatoriskajam darbam 

aktīvi iesaistās  radošo, izglītojošo un citu projektu īstenošanā.  

Radošais darbs 

Nozīmīgākie koncerti /klavieru duets Antra un Normunds Vīksnes/ 

 6. Starptautiskais  konkurss - festivāls Renaissance Armēnijā Giumri 2014 (Atklāšanas 

koncerts, Koncerts Erevānas konservatorijas filiālē Giumru un Krievijas vēstniecībā Erevānā) 

Kamermūzikas dienas Pļaviņās /F.Šūberts, F.Lists, I.Arne, S.Bārbers, A.Vecumnieks/ 

Selgas Mences kamermūzikas koncerts RLB 06.11.2013.   

  Labdarības koncerts Zinātnei un tēvijai LU 14.11.2013. 

JVLMA Vispārējās klavieru katedras mācībspēku koncerts ciklā  Piektdienu muzikālās 

pēcpusdienas 21.03.2014./F.Lists/ 

Klavieru dueta ieraksti atskaņoti raidstacijās 

ASV – WQXR  www.wqxr.org 

Lielbritānija – BBC 3 Euroclassic Notturno 

Latvija – Radio Klasika 

Eksperta darbs 

Eksperts Doktora studiju koncerteksāmenā Tallinā koncertzālē Estonia  29.10.2013 

(M.Polls) 

http://www.wqxr.org/
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Žūrijas priekšsēdētāja vietnieks 13. Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā  

KAMERMŪZIKA Jūrmalā  

Žūrijas priekšsēdētājs I Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un 

kameransambļu konkursā Liepājā 

Žūrijas loceklis V starptautiskajā atskaņotājmākslinieku konkursā-festivālā Rainaissance, 

10.-13.aprīlis Armēnija 

Žūrijas loceklis Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā, Rīga 16.marts 

Meistarklases 

Meistarklašu vadīšana X starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā 

Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē, 2014.g.jūlijā  

Lekcija Ansambļa spēles psiholoģiskie aspekti un meistarklases Jēkabpils, Kokneses, 

Aizkraukles, Pļaviņu mūzikas skolu audzēkņiem Pļaviņu MS 10.10.2013  

 * Meistarklašu vadīšana Erevānas Komitasa valsts konservatorijas Giumri filiālē 

Organizatoriskais darbs 

JVLMA Satversmes sapulces loceklis, senators, Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis, 

Akadēmiskās padomes priekšsēdētājs, Finanšu koleģiālās komisijas loceklis, Profesoru padomes 

loceklis, JVLMA Studentu simfoniskā orķestra padomes priekšsēdētājs , ESF mērķstipendiju 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Borisa un Ināras Teterevu fonda Radošo braucienu atbalsta 

komisijas loceklis, Starptautisko Latviešu jauno mūziķu meistarkursu organizētājs un direktors.  
 

Stīgu instrumentu katedras docētāju darbība 

Visi Stīgu instrumentu katedras docētāji ir arī izcili atskaņotājmākslinieki – gan solisti, 

gan orķestra mūziķi. To apliecina docētāju aktīva starptautiska un vietēja līmeņa koncertdarbība.  

Docētāju mākslinieciskās un organizatoriskās aktivitātes 

Doc. T. Zīberte-Ijaba  

Dalība mākslinieciskajos projektos 

2014. gads  

 koncerts Minsteres zālē 18.decembrī Mozart alla Phantasie kopā ar Sandi šteinberg /vijole/, K. 

Krašausku-Krauzi, D. Kozlitinu /alts/, A. Paukšēnu /čells/ programmā V.A. Mocarts, A. Šnitke, 

R.Viljamss. 

 LNSO kamerorķestra koncertā 26.februārī solo kopā ar S. Šteinbergu /vijole/  

A. Šnitkes skaņdarbā Mozart ala Haydn dir. A. Vecumnieks 

 Cēsu Koncertzālē 11.jūlijā R. Zaļupes opusa Okeāns… atskaņojums kopā ar S. Šteinbergu, G. 

Sarkisjanu /vijole/, K. Krašausku–Krauzi /alts/, A. Paukšēnu /čells/, K. Zemīti /ģitāra/, R. Zaļupe 

/perkusijas/ 

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā LBN Zelta zālē; 

 Dalība koncertā PASTAIGA ČETRATĀ kopā ar LNSO stīgu kvartetu; 

 Koncertmeistare kamerorķestrī Sinfonia concertante 

 Nēme Jarvi mūzikas festivālā Pērnavā 14.07. ar LNSO un N. Jarvi programma Pieci R. Štrausa 

skaņdarbi  

2013. gads 

 16.oktobrī LNSO sastāvā piedalījos Latvijas dienās – Frankfurtē pie Mainas  

 Dalība koncertā Meistari un mācekļi ar kamerorķestri Sinfonia concertante Lielās Ģildes 

Minsteres zālē; 

 Dalība JVLMA Stīgu instrumentu katedras pedagogu koncertā LBN Zelta zālē. 

Citas aktivitātes  

Studentu simfoniskā orķestra padomes locekle; 

JVLMA iestājeksāmenu komisijas loceklis stīgu instrumentu katedrā. 

2013. gads 

 dalība AEC „Polifonia” seminārs Inovatīvās konservatorijas Dartingtonā /Anglija/; 
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 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Pirmajā Arvīda Norīša Baltijas valstu stīgu kvarteta festivālā-

konkursā 

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Jauno vijolnieku un čellistu konkursā Bolderājasmūzikas un 

mākslas skolā 

 Organizēju prof. B. Tiltiņa 100 gadu atceres pasākumu 

2014. gads 

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja valsts diplomeksāmenos mūzikas vidusskolās  

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības programmas „Stīgu instrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursā II un III kārtā.  

 AEC „Polifonia” seminārs Inovatīvās konservatorijas Dartingtonā /Anglija/; 

 Žūrijas komisijas priekšsēdētāja K.F. Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu 

individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā 

 Organizēju prof. V. Šelegova 100 gadu atceres pasākumu 

Asoc.prof. A. Štrāls   
Dalība mākslinieciskajos projektos 

 2013./2014. gadā dalība LNSO koncertdarbībā, stīgu kvartetā „3+1”, „Sinfonietta Rīga” 

,Vidzemes kamerorķestra un LNO sastāvos 

 M.Bruha Dubultkoncerta altam un klarnetei atskaņojums kopā ar I.Dālderi un LNSO 

 J.S.Baha 6. Brandenburgas koncerta atskaņojums kopā ar Santu Vižini un LNSO kamerorķestri 

 M.Bruha Romances altam un orķ. atskaņojums Cēsu Mūzikas vidusskolas atklāšanas koncertā 

 Piedalīšanās katedras docētāju koncertā. 

Citas aktivitātes 

Satversmes sapulces loceklis 

Studentu simfoniskā orķestra padomes loceklis 

JVLMA iestājeksāmenu komisijas loceklis stīgu instrumentu katedrā 

 Žūrijas loceklis Latvijas profesionālās ievirzes un mūzikas profesionālās vidējās izglītības 

programmas „Stīgu instrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II un III kārtā 

 DE komisijas priekšsēdētājs Viļņas Mūzikas un Teātra akadēmijā 

 Dalība A.Dombrovska konkursa organizēšanā 

 DE komisiju priekšsēdētājs republikas mūzikas vidusskolās 

 A.Dombrovska konkursa mākslinieciskais direktors 

 Vadīja meistarklases Cēsu un Ventspils Mūzikas vidusskolās. 

Asoc.prof. L.Zemberga 
JVLMA senatore  

 05.04.2013. žūrijas komisijas priekšsēdētāja čellistiem Jauno mūziķu konkursā J. Vītols un 

viņa audzēkņi Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā; 

 01.07.2013. žūrijas komisijas locekle Republikas kokļu ansambļu noslēguma konkursā LBN 

25. Vispārējo Dziesmu svētku ietvaros. 

 

Kokles klases  radošās aktivitātes 

Doc. T.Jansone  

Ar koklētāju ansambli Teiksma piedalījās  

 Kanneles festivāls (Rahvusvaheline Kandle-festival) Vīlandē, 2013.gada 25.-27.oktobrim 

 Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā, Hamiltonā un sniedza koncertus latviešu sabiedrībai 

no 2014. gada  21.jūnija līdz 6.jūlijam; 

Producēja ansambļa Teiksma CD Brīvdiena ierakstīšanu un iznākšanu. 

Žūrijas darbs   

 VI Starptautiskajā daudzstīgu tautas instrumentu konkursā Pleskavā 2013.gada 18.-

22.oktobrī; 

  I Latvijas mūzikas skolu koklētāju kameransambļu konkurss Engurē 2014.gada 30.aprīlī 
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Organizatoriskā darbība 

 Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja; 

 Organizēja Rīgas pilsētas koklētāju ansambļu skati 06.05.2014. Mazajā Ģildē; 

 XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta projekta 

vadītāja. 
 

Pūšaminstrumentu katedras docētāju darbība 

Arvīds Kazlausks – docents (saksofons) 

1. Koncertdarbība  

 R.Zaļupes jaundarba pirmatskaņojums (Rīgas Saksofonu Kvarteta sastāvā, kopā ar 

Liepājas Simfonisko Orķestri, 2013.g. septembris). 

 Koncerts Durbē, festivāla Zemlika ietvaros (Urban Trio sastāvā, 2013.g. oktobris). 

 N.Gothama jaundarba saksofonu kvartetam un pūtēju orķestrim „Rīga” pirmatskaņojums 

(Rīgas Saksofonu Kvarteta sastāvā, kopā ar PPO RĪGA, 2013.g. novembris). 

 Piedalīšanās (diriģenta un izpildītāja statusā) manas saksofona klases studentu koncertā 

(2013.g. decembris). 

 A.Dzenīša Koncerta saksofonam un orķestrim „(E)GO” pirmatskaņojums (kopā ar 

LNSO, dir. Normunds Šnē; 2014.g. janvāris). 

 Piedalīšanās koncertā JVLMA, Marcus Weiss meistarklašu ietvaros (2014.g. februāris). 

 Dalība „Vienna SaxFest” simpozijā Vīnē, Austrijā (2014.g. marts). 

 Audzēkņu Edgara Trapāna un Viestura Celma sagatavošana „Josip Nochta” 

starptautiskajam saksofonistu konkursam Zagrebā, Horvātijā (2014.g. maijs). 

 Koncerts Liepājā, festivāla Akti Naktī ietvaros (Urban Trio sastāvā 2014.g. maijs) 

 Piedalīšanas radošā nometnē „DAR Residency” Druskininkos, Lietuvā (2014.g. jūnijs). 

 Koncerts „DAR Residency” nometnes ietvaros Druskininku sanatorijā (2014.g. jūnijs). 

 Koncerts Līksnas baznīcā, festivāla Latgales Ērģeļu Mūzikas Dienas ietvaros, kopā ar 

ērģelnieci Larisu Carjkovu (2014.g. jūnijs). 

 Koncerts Sv. Jāņa baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2014.g. augusts). 

 Koncerts Doma baznīcā kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu (2014.g. augusts). 

Jānis Retenais – asociētais profesors (tuba,eifonijs) 

1. Koncertdarbība 

kā tubists: 

 Dalība LNSO brass ansambļa koncertā, kā diriģentam, Rīgā, Lielajā Ģildē (06.03.2014) 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā Rīgas 

Latviešu biedrības namā. (05.03.2014.) 

 Koncerti un meistarklašu vadīšana Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās tubu kvarteta Magic 

4 sastāvā (2013/2014. mācību gada novembrī, decembrī, februārī un aprīlī, A.Dombrovska 

mūzikas skola, J.Jurjāna Mūzikas skola) 

 Dalība JVLMA rīkotajās trompešu dienās, kā Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas PO 

diriģents, Rīga, 2013.gada 2.oktobris 

 Dalība Patrick Krysatis (tuba) meistarklasēs 2014.gada aprīlis Luksemburga. 

 Dalība starptautiskajā brass festivālā un meistarklasēs Enchede (Holande) 2014.gada aprīlī. 

 Darbs ar Vācijas jauniešu pūtēju orķestra Jugendorchester Havixbeck  

18.10 – 25.10.2013 

 Dalība koncertos profesionālā pūtēju orķestra RĪGA sastāvā. 

Kā Brass ansambļu un pūtēju orķestra vadītājs un diriģents: 

 2014 – JVLMA un Swedbank Gada balvas 2011 ceremonija. Lielā Brass ansambļa 

sagatavošana un diriģēšana svētku koncertā  

 2013 – piektā  Rīgas Brass simpozija ietvaros atklāšanas un noslēguma koncerti (JLMVA 

Brass ansamblis un JMRMV PO) 
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 2013 – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncerts J.Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskolā- J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 

 2013 – JMRMV pūtēju orķestra jubilejas koncerts “6 gadi jaunās skaņās” 

2. Darbs meistarklašu organizēšanā 

 2014 – piektais Rīgas Brass simpozijs 2013, mākslinieciskais vadītājs; 

 2014- Tubu kvarteta Majic four meistarklases un koncerts Salacgrīvas mūzikas skolā 

(aprīlis, maijs) 

 2014 – Dalība Ptricka Krysata meistarklasēs un tubu festivālā Luksemburgā (aprtīlis) 

3. Citas aktivitātes 

 2014 – Trešais Starptautiskais Diksilendu festivāls „Diksilends Umurgā 2013” mākslinieciskais 

vadītājs; 

 2014 – piektais Rīgas Brass simpozijs 2011, mākslinieciskais vadītājs; 

 Darbs Jāzepa Vītola Latvija Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras 

vadītāja amatā 

4. Darbs žūrijā 

 2014 - Dalība konkursa žūrijā Talants Latvijai 

Artis Sīmanis – profesors (saksofons) 

1. Koncertdarbība 

 Sagatavota un atskaņota 6 koncertos jauna koncertprogramma Ir viens vakars ar Rīgas 

Saksofonu kvartetu un dziedātāju Kristīni Gailīti 

 Sagatavota un atskaņota 10 koncertos jauna koncertprogramma Melnā stārķa lidojums ar Rīgas 

Saksofonu kvartetu, dziedātāju Ievu Paršu un multiinstrumentālistu Valdi Muktupāvelu. 

 Sagatavota un atskaņota 5 koncertos jauna koncertprogramma Mēnesgaismas dārzs kopā ar 

Kristīni Adamaiti (ērģeles) un Guntu Gelgoti (soprāns) 

 2013. gada 29. septembrī – sniegts koncerts Temple De’Uzes (Francija) Erasmus programmas 

ietvaros kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti 

 2014. gada februārī sniegts koncerts Soču Ziemas Olimpisko spēļu kultūras programmas 

ietvaros kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu. 

 2014. gada februārī sniegts koncerts Santa Cecilia konservatorijā Romā Erasmus programmas 

ietvaros kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti 

 Sagatavots un atskaņots Eiroradio tiešraides koncerts Sv. Jāņa baznīcā 2014. gada 13. aprīlī 

kopā ar Ērģelnieci Kristīni Adamaiti un Guntu Gelgoti. 

2. Meistarklašu vadīšana 

 2014. gada februāris –  vadītas meistarklases Santa Cecilia konservatorijā Romā Erasmus 

programmas ietvaros. 

 Studējošie Gundars Kokins, Santa Bukovska un Paulīnas Piteņko (Jāz. Mediņa Rīgas mūzikas 

vidussk.) sagatavoti dalībai 13. Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku konkursā Citta di 

Chieri Itālijā 2013. gada novembrī. Paulīna Piteņko ieguva II vietu. 

3. Darbs žūrijas komisijā 

 Diplomeksāmenu komisijas priekšsēdētājs pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātē 

Baltkrievijas Mūzikas akadēmijā 2014. gada jūnijā. 

Edgars Saksons – asociētais profesors (sitaminstrumenti) 

1. Meistarklases/konforences 

 Dalība starptautiskajā Baltijas un Ziemeļvalstu sitaminstrumentālistu konferencē Helsinkos 

(Somija) – 12.-16.02.2014 

 Darbs žūrijas komisijā starptautiskajā sitaminstrumentālistu konkursā Seulā (Koreja) – 8.08.- 

16.08.2014 

2. Organizatoriskais darbs 

 Dalība XXV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru lielkoncertā, kā šī 

koncerta organizatoram - (03.07.2013. arēna „Rīga”) 

 Meistarklašu organizēšana - Pasqualin Paolo (Itālija, 02.2014, JVLMA) 

 Meistarklašu organizēšana – L.Alberts, J.Lin (Beļģija, 04.2014. JVLMA) 
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 12.starptautiskā sitaminstrumentālistu festivāla Ukmergē (Lietuva) mākslinieciskais vadītājs 

(8.-11.03.2014) 

Ilona Meija – docente (flauta) 
1. Koncertdarbība 

 Koncerts Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta sastāvā. 7.jūlijs, Sigulda., 13.jūlijs, 

Rīga 

 Koncerti Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāla ietvaros 26.-3.augusts 

 Dalība Luosto Classic (Somija) festivālā Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta 

sastāvā. 7. - 12.augusts 

 Koncerts festivāla „Via Baltica” ietvaros Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta 

sastāvā. 24.augusts, Kuldīga. 

 Koncerts Rīgas Domā dievkalpojumā 25.augustā. 

 Dalība J.S.Baha mūzikas koncertā Anglikāņu baznīcā. 1.oktobris. 

 Koncerts sadarbībā ar ērģelnieci Larisu Bulavu Rīgas Domā, Latvijas Tautas frontes atceres 

gadadienā. 5.oktobris 

 Koncerteksāmens Līgai Kārkliņai klavieru pavadijumā JVLMA (5.decembris) 

 Dalība Latvijas koncertu rīkotajā mūzikas ciklā bērniem „Patiešām maziņiem” Spīķeru 

koncertzālē 26.,27. Oktobris 

 Dalība kameransambļu katedras mācībspēku koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā. 

6.novembris  

 Dalība koncertos Frankfurtē Simfoneta Rīga sastāvā. 15.novembris 

 Dalība kamermūzikas koncertā Spīķeru koncertzālē. 23.novembris 

 Koncerts Simfoneta Rīga koka pūšaminstrumentu kvinteta sastāvā. 30.novembris, Bauska 

 Dalība pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā Rīgas Latviešu 

biedrības namā. 6.marts 

 Darbs pie „Latviešu mūzikas flautai un klavierēm” CD ierakstīšanas kopā ar pianisti Dzintru 

Erlihu  

2. Meistarklašu organizēšana, apmeklēšana, vadīšana 

 Meistarklašu apmeklēšana pie prof. Renabe Greiss Armin 17.-22.jūnijs Karlsruhe, Vācija. 

 Meistarklašu vadīšana Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālā. 26.jūlijs – 3.augusts. 

 Starptautiskā flautistu konkursa apmeklējums un studenšu M.Markevičas un S.Prauliņas 

sagatavošana konkursam 6.-15.septembris, Ungārija, Budapešta 

 Meistarklašu apmeklēšana kokapūšaminstrumentu simpozija ietvaros 7.-11.oktobris 

 Prof. Renates Greiss Armin  meistarklašu organizēšana un koncerts JVLMA 2014.gada marts 

 Doc. I.Meijas flautas un kameransambļu klases koncerta organizēšana JVLMA 2014.gadā 

 Meistarklašu vadīšana J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 2014.gada pavasarī 

Imants Sneibis – profesors (flauta) 

1. Darbs žūrijās, meistarklases 

 JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu organizēto meistarklašu apmeklēšana  

 Dalība meistarklasēs pie Luksemburgas konservatorijas profesora Carlo Jans š.g. oktobrī 

 Darbs Teodora Reitera konkursa žūrijā un studentes Nadīnas Zapackas sagatavošana dalībai 

tajā 

 EDMV audzēkņu sagatavošana dalībai starptautiskajā konkursā ''Jaunais flautists'' 

2. Koncertdarbība 

 Piedalīšanās JVLMA pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras pedagogu koncertā 

2014.gada 6.martā  

 Dalība I.Sneibja flautas klases studentu un maģistru koncerts JVLMA koncerzālē 2013.gada 

7.decembrī  
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Gatis Evelons - lektors (mežrags) 

1. Meistarklases vadīšana, organizēšana 

 Dalība Tomasa Haušilda (Leipcigas F.Mendelsona mūzikas augstskola) un Žabolca Zemplenī ( 

Trosingenas mūzikas augstskola) meistarklasēs. 

 Dalība ar audzēkņiem Jura Jurjāna Starptautiskajā konkursā „Jaunais mežradznieks”(23-

25.04.2014.) 

 Dalība „Mežragu dienās” Holandē (04.-08.05.2014.) 

 Dalība „Hanzas Mežragu dienās” Lībekā ( 22.-24.05.2014.) 

 Koncerts un meistarklases Gulbenes bērnu mūzikas skolas 55. Gadu jubilejā (11.-12.04.2014.) 

 Dalība JVLMA Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu katedras docētāju koncertā Rīgas 

Latviešu biedrībā. 

2. Koncertdarbība  

 Dalība Baltijas valstu ansambļu vadītāju un orķestru diriģentu Forumā JVLMA. (02.-

03.11.2013.) 

 Dalība Valsts svētku koncertos Jelgavā. (17.-18.11.) 

 Koncerti Latvijas pilsētās ar izrādi „ Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Koncertus organizē 

„Latvijas Koncerti”, septiņi rūķīši Pāvula Jurjāna un Emīla Dārziņa mūzikas skolu jaunie 

mežradznieki.(2013.g. decembris.) 

3. Darbs Žūrijā  

 Darbs žūrijas komisijā un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Starptautiskajā 

metālpūšaminstrumentu konkursā „Taures skan”Jelgavā. (04.04.2014.) 

 Darbs žūrijas komisijā Republikas pūšaminstrumentu konkursā JVLMA 2014.g. janvārī. 

 Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs Rēzeknes un Daugavpils mūzikas 

vidusskolās.(06.2014.) 

4. Organizātoriskais darbs 

 Jura Jurjāna Starptautiskā konkursa „Jaunais mežradznieks” organizēšana. 

 R.Šūmaņa Koncertskaņdarba 4 mežragiem  organizēšana ar EDMV simfonisko 

orķestri.(02.02.2014.) 

 Gata Evelona Jauno mežradznieku Adventes koncerta organizēšana Jāzepa Medinā Rīgas 1. 

Mūzikas skolā (2014.15.12.) 

 EDMV pūšamo un sitaminstrumentu nodaļas koncertu organizēšana Pāvula Jurjāna mūzikas 

skolā(13.12.2013.)un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolā( 2014.martā) 

 Mežragu kvarteta Ziemassvētku koncertu organizēšana. 

 Jauno mežradznieku un trompetistu koncerta organizēšana Pārdaugavas mūzikas un mākslas 

skolā. 

Ainārs Šablovskis  – lektors  (saksofons) 

1. Koncertdarbība  

 20.septembrī Liepājas Latviešu biedrības namā Liepājas simfoniskā orķestra koncertsezonas 

atklāšanas koncerts. Riharda Zaļupes jaundarba 4 + 4 Squared saksofonu kvartetam, korim un 

simfoniskajam orķestrim pirmatskaņojums Rīgas saksofonu kverteta sastāvā. 

 16.novembrī koncertprogramma Uguns Mūzika Alojas kultūras centrā Rīgas saksofonu kverteta 

sastāvā. Koncertā piedalās Valdis Muktupāvels un Ieva Jēkabsone. 

 18.novembrī koncertzālē Lielā Ģilde Nika Gothama jaundarba Step to Stride saksofonu 

kvartetam un pūtēju orķestrim pirmatskaņojums Rīgas saksofonu kvarteta sastāvā ar 

profesionālo pūtēju orķestri Rīga (diriģents Mārtiņš Ozoliņš) 

 6.decembrī koncertprogramma LABYRINTHUS Saldū Rīgas saksofonu kvarteta sastāvā. 

Piedalās Raimonds Tiguls, video mākslinieks Gints Apsits. 
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Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras docētāju sasniegumi 

Katedras docētāji prof. J.Maļeckis, prof. V.Zilberts, prof. A.Liepiņš, asoc. prof. 

D.Kļava, doc. H.Hansena, doc. M.Zilberts un lekt. I.Milzarāja regulāri piedalījās Latvijas 

koncertdzīvē un katedras rīkotajos koncertos RLB.  

Prof. J. Maļeckis  

Pasākumi JVLMA ietvaros 
 

30.09.2013. - piedalīšanās klavieru katedras cikla 4. koncertā Visi J. Vītola klavierdarbi  

JVLMA LZ 

10.10.2013. - piedalīšanās koncertā J. Vītolam veltītas konferences ietvaros JVLMA LZ 

06.11.2013. - piedalīšanās kameransambļu katedras pedagogu koncertā V. Ļutoslavskim - 100  

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 

07.03.2014. - piedalīšanās koncertā Profesoram Igoram Kalniņam 100 JVLMA LZ 

Sagatavoti foto sižeti par konkursu  JVLMA labākais studentu kameransamblis, studējošo 

koncertu Brēmenē un kamermūzikas festivālu Viļņā atspoguļošanai JVLMA mājaslapā 

Pasākumi ārpus JVLMA 

13. un 14.12. 2013. - RIX klavieru kvarteta koncerti Liepājā un Ventspilī 

25.-29.12.2013. - ieraksti Latvijas radio kopā ar RIX kvarteta dalībniekiem, (F.Bridža, 

G.Pelēča  klavieru kvarteti) 

28.09.2013. - piedalīšanās starptautiskā projekta koncertā (F. Šūberta Foreļu kvintets) ABAM 

konferences ietvaros Gdaņskā (Polijā) 

24.03 2014. -  Gleznu izstādes atklāšana Viļņas mākslas galerijā Arka (Lietuvā)  

10.06.2014. - RIX klavieru kvarteta piedalīšanās Vidzemes koncertzāles Cēsis atklāšanas 

koncertā 

26.08.2014. - RIX klavieru kvarteta kino mūzikas koncerts ROJAL kino un mākslas festivālā 

Rojā 

22.05.2014. - piedalīšanās Eiropas Savienības pārstāvniecības Minskā rīkotajā jubilejas 

koncertā Minskas filharmonijas zālē ( Baltkrievijā) 

26.05. 2014. - RIX klavieru trio piedalīšanās Eiropas kultūras dienu organizētajā koncertā 

Kenedija centrā Vašingtonā (ASV) 

Prof. Ventis Zilberts 
 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

26.09.2013.  - dalība JVLMA Klavieru katedras pedagogu koncertā „Jāzepam Vītolam 150”  

Jelgavas MS     

30.09.2013. -  dalība JVLMA Klavieru katedras pedagogu koncertā „Jāzepam Vītolam 150”  

JVLMA LZ     

06.11.2013. - piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras  mācībspēku koncertā  

 S. Mencei –  60, V. Lutoslavskim 100 - Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē  

18.11.2013. -  piedalīšanās Rīgas Latviešu biedrības rīkotā, Jāz. Vītolam  veltītā koncertā  

RLB Zelta zālē  

07.03.2014. piedalīšanās prof. I.Kalniņa 100gades piemiņas koncertā JVLMA Lielajā zālē  

Pasākumi ārpus JVLMA 

12.09.2013. - dalība latviešu mūzikas koncertā Krakovā (Polija)   kopā ar altisti Andru Dārziņu 

(Štutgartes Mūzikas augstskola, Vācija)  

29.06.2014. - piedalīšanās XI Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu vadītāju koncertā 

RLB ZZ  

Doc. H. Hansena 

Pasākumi JVLMA ietvaros 

Mācību procesā sadarbība ar dziedātājiem Ievu Paršu, Kristīne Gailīti, Irmu Pavāri, Lauru 

Grecku, JūlijuVasiļjevu, Armandu Siliņu,Rihardu Milleru,  flautisti Ilonu Meiju, Maiju Kļaviņu, 

vijolnieci Ievu Kostandi,  čellistu Ēriku Kiršfeldu, pianistu Andreju Bilalovu iestudētas jaunas, 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baltaisfligelis.lv%2Fmuzika%2Fmeistarkursi&ei=bdXYU7zJGefNygP24ILwCQ&usg=AFQjCNF7ZgALMHQtaoV4S2xbXE4aK8Wh9A&sig2=hI9-vrgyRd4lUR_ePfaP3g&bvm=bv.71778758,d.bGQ
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interesantas programmas, kas atskaņotas katedras akadēmiskajos koncertos, DE un maģistrantu 

koncerteksāmenos.  

                     10.09.2013. - koncerta  Intai Villerušai – 70 organizēšana un piedalīšanās 

12. -15. 09.2013.  - konkurss 47. International flute competition 2013, Budapeštā  

10.10.2013.  -  koncertmeistare J.Vītolam veltītās konferences atklāšanas koncertā  JVLMA  

ar R.Milleru un A.Rūrāni 

07.10.2013. - koncerts  Stradiņa universitātes koncertzālē , programmā O.Mesiāns Kvartets 

Laika galam, kopā atskaņotājmāksliniekiem  ar M.Spārniņu, E.Šēferu un Ē.Kiršfeldu 

13.11.2013.  - koncerts Sankt Pēterburgas Valsts konservatorijā ar atskaņotājmāksliniekiem  

I.Paršu, K.Adamaiti, A.Sīmani 

18.10. 2013.  - piedalīšanās Starptautiskajā  J.Vītola  pianistu konkursa atklāšanas koncertā ar  

čellistu Ē. Kiršfeldu  

06.11.2013. - piedalīšanās Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras  mācībspēku koncertā  

S.Mencei –  60, V.Lutoslavskim 100 – Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē  

05.04.2014. piedalīšanās Pūšaminstrumentu katedras mācībspēku koncertā ar M.Circeni un  

A.Arnicānu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 

18.-20.11.2013.  - piedalīšanās  starptautiskajā saksofonu konkursā Torino (Itālija)  

     Koncertmeistare pūtēju katedras DE ( V.Rozēna, E.Balčus) un kursa  eksāmenos  

                     Koncertmeistare meistarklasēs: 

                     03.03.2014. – 07.03.2014.  Renate Greis –Armin (flauta, Vācija) 

 Pasākumi ārpus JVLMA 

04.11.2013. - piedalīšanās koncertā LR Klasika studijā kopā ar altistu Maksimu Novikovu, 

programmā komponista G.Pelēča skaņdarbi 
28.12 .2013.  - kamermūzikas koncerts Hika zālē, Liepājā 
04.01.2014. - Ziemas meistarklases – 2014, meistarklašu vadītāju koncerts Jāz. Mediņa 1.Rīgas 

MS 

02.2014. - M.Einfeldes čella sonātes pirmatskaņojums ar čellistu Ēriku Kiršfeldu Spīķeru KZ 

04.03.2014. - Lielā Mūzikas Balva 2013 Par darbu ansamblī 

06.03.2014. - koncerts  Veltījums Karlam Fīlipam Emanuēlam Baham 300,  kopā ar flautistēm  

Renāti  Graissu - Arminu, Ilonu Meiju un čellistu Ēriku Kiršfeldu   

19.04.2014. -  A.Šēnberga melodrāmas Mēness Pjēro atskaņojums iztāžu zālē Arsenāl 

12.- 17.05. 2014. -  piedalīšanās  1st International Saxophone Competition Zagrebā 

 29.06.2014. – piedalīšanās XI Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu ieskaņas 

koncertā  ar I.Paršu un  M.Kuplo RLB ZZ 

20.07.2014. - piedalīšanās   kamermūzikas koncertā  Cēsīs Veltījums N. Goršeņinam 

10.08.2014. - koncerts ar čellistu Ēriku Kiršfeldu festivālā Sansusī 

20.08.2014. - piedalīšanās  Flautas asociācijas nodibināšana koncertā  JVLMA 

Metodiskais darbs 

 03.-05.01.2014. - lekcijas un meistarklases vadīšana Latvijas mūzikas skolu kameransambļu 

skolotājiem, tēma Pianista pirmie soļi kameransamblī 

01.- 09.07.2014 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi,  meistarklases vadīšana 

un koncerti Siguldas Baltajā flīģelī 
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Kora diriģēšanas katedras docētāju un viņu studentu radošie sasniegumi 

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.  

Katedras docētāji - XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru 

virsdiriģenti:  asoc.prof. Aira Birziņa, lekt. Mārtiņš Klišāns, asoc.prof. Sigvards Kļava, asoc.prof. 

Arvīds Platpers, docētājs Māris Sirmais, asoc.prof. Romāns Vanags, emerit. prof. Jānis Zirnis; 

Goda virsdiriģenti - emerit. prof. Juris Kļaviņš. 

Vairāki Kora diriģēšanas katedras docētāji ar augstiem mākslinieciskajiem sasniegumiem 

strādā kā mākslinieciskie vadītāji un galvenie diriģenti ar Latvijas profesionālajiem koriem un 

orķestriem, veic arī viesdiriģenta pienākumus. Docētāji saviem studentiem nodrošina 

mākslinieciskās prakses iespējas, piedāvājot studentiem vērojošo un aktīvo praksi darbā ar kori, 

kā rezultātā studenti gūst nenovērtējamu pieredzi. 

Docētāja, kora diriģēšanas katedras vadītāja Māras Sirmā mākslinieciskā darbība 

Māris Sirmais ir Valsts Akadēmiskā kora Latvija  mākslinieciskais vadītājs un 

galvenais diriģents. M.Sirmais ir Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu svētku virsdiriģents, vairākkārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts, Latvijas 

Zinātņu akadēmijas goda loceklis un Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. Piedalījies starptautisku 

koru konkursu žūriju darbā. M.Sirmais 2013.gadā bija XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 

Deju svētku Mākslinieciskās padomes vadītājs un Dziesmu svētku virsdiriģents.  

2013.gada koncertdarbība 

13.06. Koncerts Šveicē, Lucernas Jezuītu baznīcā arValsts akadēmisko kori (saīsin. VAK) 

„Latvija”  Programmā – S. Rahmaņinovs   „Visnakts dievkalpojums” 

11.11. Koncerts Maskavas Filharmonijas  P. Čaikovska koncertzāle ar VAK „Latvija” 

Programmā – A. Perts „Te Deum”; V.A. Mocarts „Requiem”.  

Piedalās   J.F. Svetlanova  vārdā nosauktais Krievijas Valsts akadēmiskais                                              

simfoniskais orķestris.  

2014.gada koncertdarbība 

29.05. Koncerts Rīgā, Sv. Pētera baznīcā ar  SINFONIETTA RĪGA. Programmā: Pēteris Vasks 

“Vox amoris”, Erkki-Sven Tuur “Insula Deserta” , Edward Elgar “Serenade op.20”, Charles Ives 

“The unanswered question”, Alfred Schnittke “Declaration of Love”, Alfred Schnittke 

“Polyphonischer Tango” un Raimonda Tiguļa Jaundarbs. Soliste Eva Bindere, vijole.  

10.07. Pasaules koru olimpiādes ietvaros diriģents komponista Ērika Ešenvalda meistarklasē.  

15.07. Pasaules koru olimpiādes Sakrālās mūzikas koncerta mākslienieciskais vadītājs un 

galvenais dirgents. 

Sagatavotie starptautiskie projekti ar VAK „Latvija” 

2013. gada projekti 

12. 06. Koncerts Lucernas koncertzālē, diriģents Džeimss Gafigans. 

Programmā S. Rahmaņinovs Zvani 

22. 09. Koncerts Hamburgā , diriģente Simona Janga. Programmā  B. Britens Kara rekviēms 

08. 11. Koncerts Sankt- Pēterburgā un 10.11. Maskavā, diriģents Mariss Jansons.  

Programmā  G. Mālers 2. simfonija 

2014. gada projekti 

25. 03. Koncerts Sankt - Pēterburgas filharmonijā, diriģents Nikolajs Aleksejevs. 

                              Programmā J. Brāmss Vācu rekviēms 

13. 04. Koncerts Zārbrikenes kongreshallā, diriģents Karels Marks Šišons 

                                                            Programmā Dž. Verdi Rekviēms 

19. 06.  Koncerts Atēnās, diriģents Zubins Mehta.  Programmā  G. Mālers 2. simfonija 

Asoc.prof. Airas Birziņas radošā darbība  

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

Kopš 1997. gada ir Ogres sieviešu kora „Rasa” diriģente, no 2000. gada vada gan 

sieviešu kori „Dzintars”, gan Rīgas Doma kora skolas meiteņu kori. Jau kopš 2003. gada ir 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Visp%C4%81r%C4%93jie_latvie%C5%A1u_Dziesmu_un_Deju_sv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Skolu_jaunatnes_dziesmu_un_deju_sv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Skolu_jaunatnes_dziesmu_un_deju_sv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Zin%C4%81t%C5%86u_akad%C4%93mija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Zin%C4%81t%C5%86u_akad%C4%93mija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Triju_Zvaig%C5%BE%C5%86u_ordenis
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Ogres rajona koru virsdiriģente un Ogres Mūzikas svētku mākslinieciskā vadītāja. Bijusi XXIII 

XXIV un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente, vairāku nozīmīgu kormūzikas 

svētku un izglītojošu sarīkojumu iniciatore un aktīva organizatore.  

Kopā ar koriem „Ausma”, „Dzintars” un Rīgas Doma kora skolas meiteņu kori guvusi 

uzvaras vairākos nozīmīgos starptautiskos koru konkursos. Kā lektore vadījusi seminārus, 

kursus, meistarklases, kā eksperte darbojusies dažādās Latvijas koru, vokālo ansambļu un 

jaundarbu konkursu žūrijās, kā arī starptautisku koru konkursu žūrijās.  

Asoc.prof. Sigvarda Kļavas radošā darbība 

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

Sigvards Kļava ir viens no Latvijas ievērojamākajiem diriģentiem - Latvijas Radio kora 

mākslinieciskais vadītājs kopš 1992. gada. Sigvarda Kļavas mērķtiecīga darba rezultātā Latvijas 

Radio koris izveidojies par  starptautiski pazīstamu vokāli spilgtu vienību. Viņa vadībā koris 

ieskaņojis virkni mazzināmu vai pavisam aizmirstu pagātnes komponistu kordziesmu, kā arī 

izveidojis draudzīgu sadarbību ar vairākiem ievērojamiem mūsdienu Latvijas skaņražiem – Juri 

Ābolu, Andri Dzenīti, Maiju Einfeldi, Ēriku Ešenvaldu, Arturu Maskatu, Kristapu Pētersonu, 

Santu Ratnieci, Pēteri Vasku u. c. Sigvards Kļava ierosinājis vairāku publikas atzinību guvušu 

koncertciklu tapšanu, toskait “Satikšanās mūzikā”, “Vakara sarunas Jāņa baznīcā”, “Nakts 

lūgšana”. Latvijas Radio koris gadā sniedz vidēji 60 koncertu Latvijā un ārzemēs. Ik gadu kora 

repertuārā nonāk aptuveni desmit Latvijas komponistu jaundarbu, ko koris speciāli pasūtinājis. 

2012. gadā koris piedalījās divos festivālos Amerikā – Soundstreams Kanādā un White Light 

festival ASV. Korim izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tādiem izciliem maestro kā Rikardo 

Muti, Heincs Holigers, Larss Ulriks Mortensens, Stīvens Leitons, Tenu Kaljuste, Džeimss Vuds. 

Latvijas Radio koris regulāri veic ieskaņojumus. Vidēji trīs četras reizes sezonā nāk klajā jauni 

CD sadarbībā ar tādiem skaņu ierakstu namiem kā ECM, Hyperion Records, BIS, GB Records, 

Ondine, Naïve u. c.  

        Pēc Sigvarda Kļavas ierosinājuma Radio koris veidojis kopīgus projektus ar tradicionālās 

mūzikas pasaules spilgtiem pārstāvjiem, viņu skaitā “Suitu sievas”, Ilga Reizniece, Zane Šmite.     

       Kopā ar režisoru Uģi Brikmani Kurzemē un Latgalē dokumentējis katoļu vēsturiskās 

skaniskās kultūras paraugus – dažādu paaudžu sievu dziedājumus dievnamos.  

       S.Kļava muzikāli un idejiski aktīvs arī amatierkoru darbības laukā – savulaik vadījis 

vairākus izcilus amatierkorus, vēlākos gados kļuvis par Dziesmu svētku virsdiriģentu un 

mākslinieciskās koncepcijas autoru.  

Vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas ieguvējs, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

balvas laureāts. Uzstājies Amsterdamas Concertgebouw un Musiekgebouw, Berlīnes 

Konzerthaus un Berlīnes filharmonijā, Monpeljē Berlioza operā, Parīzes Elizejas lauku teātrī un 

Cité de la musique, Stokholmas Bervaldhallen, Drēzdenes Frauenkirche u. c.  

Piedalījies starptautisku koru konkursu žūriju darbā. 

Asoc.prof. Romāna Vanaga radošā darbība  
Darbs starptautisko koru konkursu žūrijās: 

2013 otobris - Āzijas III koru spēļu Monado ( Indonēzija) žūrijas loceklis; 

2013 novembris - starptautiskā koru konkursa Valetā (Malta) žūrijas loceklis; 

2013 novembris - starptautiskā koru konkursa Kalejā (Spānija) žūrijas loceklis; 

2013 novembris - Lietuvas nacionālā koru konkursa Viļnā (Lietuva) žūrijas priekšsēdētājs; 

2014 aprīlis - starptautiskā koru konkursa St.Pēterburgā (Krievija) žūrijas priekšsēdētājs; 

2014 aprīlis - starptautiskā koru konkursa Bratislavā (Slovākija) žūrijas priekšsēdētājs; 

2014 maijs - starptautiskā koru konkursa Bad Ishl (Austrija) žūrijas loceklis; 

Darbs meistarklasēs: 

2013 oktobris - meistarklase kora dziedāšanā Monado (Indonēzija) 

2013 decembris - meistarklase bērnu kora dziedāšanā Makao (Ķīna); 

2014 janvāris - meistarklase kora dziedāšanā un kora diriģēšanā Pekinas Ķīnas konservatorijā 

(Ķīna); 

2014 janvāris - meistarklase kora dziedāšanā un kora diriģēšanā Honolulu (ASV); 
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2014 aprīlis - meistarklase kora dziedāšanā un kora diriģēšanā Hercena Krievijas Valsts 

Pedagoģiskajā institūtā St.Pētrburgā (Krievija); 

2014 marts - meistarklase kora dziedāšanā Šanhajas konservatorijā (Ķīna); 

Darbs Valsts pārbaudījumu komisijās: 

Komisijas priekšsēdētājs Minskas (Baltkrievija) Valsts konservatorijas beigšanas eksāmenos 

kora diriģēšanā un bakalaura darbu izvērtēšanā. 

2013./14. akadēmiskajā gadā studentes Inga Putniņa un Ieva Peterlēvica aktīvi iesaistījās kora 

praksē LU sieviešu korī “Minjona”, kur guva nozīmīgu pieredzi kora skaņdarbu iestudēšanā un 

koncertatskaņošanas procesā.  

Docenta  Andra Veismaņa radošā darbība 

Andris Veismanis ir Kora diriģēšanas katedras docents, kura mākslinieciskās un izglītojošās  

darbības joma iet roku rokā. A.Veismaņa docētāja darbība ir ļoti rezultatīva. Viņa absolventi 

sekmīgi virzās pa diriģenta profesionālajām kāpnēm.   

Daži piemēri: absolventi Kaspars Ādamsons un Ainārs Rubiķis ļoti veiksmīgi startē Latvijas 

un ārvalstu kultūras norišu kontekstā. 

Ainārs Rubiķis ir Novosibirskas operas galvenais diriģents. Viņa daudzo uzstāšanos vidū īpaši 

jāatzīmē K.Pētersona operlekcijas Mihails un Mihails spēlē šahu iestudējumu LNO jaunajā zālē. 

Kaspars Ādamsons šobrīd ir LNO kormeistars un kopš pagājuša gada arī Vispārējo Latviešu 

dziesmu svētku virsdiriģents. 

Darbojas kā asistents vairākos LNO projektos,  ir Latvijas Kultūras akadēmijas kora SŌLA 

mākslinieciskais vadītājs. Ir daudzu starptautisko koru konkursu uzvarētājs. 

Students Jurģis Cābulis ir Ave Sol kora kormeistars un Carnikavas jauktā kora Vēja Balss 

diriģents. 

Krista Audere savas maģistra studijas pabeidza Amsterdamas mūzikas akadēmijā. Zane 

Kļaviņa bakalaura studijas pabeidz Gracas mūzikas augstskolā. 

Andris Veismanis ir ne tikai JVLMA docents, bet arī LNO diriģents, bet no 2014.gada arī 

valdes mākslinieciskais padomnieks. 

A.Veismanis ir arī  profesionālā Rīgas kamerkora mākslinieciskais vadītājs un Vidzemes 

kamerorķestra mākslinieciskais vadītājs. 

Diriģenta aktīva radošā darbība sākās jau vasarā ar Latviešu Vispārējiem dziesmu svētkiem - 

30.06. - Garīgās mūzikas koncerts Rīgas Domā ar LNSO, kori AVE SOL, RADIO KORI, kori 

LATVIJA un Rīgas Doma zēnu kori. 

Koncertā J.VĪTOLAM 150 LU AULĀ  A.Veismanis diriģēja J.VĪTOLA simfonisko svītu 

DĀRGAKMEŅI Liepājas simfoniskā orķestra atskaņojumā un J.VĪTOLA balādi DŪKŅU SILS 

Latvijas kordiriģentu kora atskaņojumā. 

2013.gads 

06.07. kā diriģents piedalījās Vokāli simfoniskās mūzikas koncertā ar apvienotajiem Latvijas 

simfoniskajiem orķestriem un koriem. 

16.08. - koncerts R.VĀGNERAM UN DŽ.VERDI 200, Rīgā pie Brīvības pieminekļa ar Vidzemes 

K/O paplašināto sastāvu, LNO kori, AVE SOL kori, solistiem Lieni Kinču, Egīlu Siliņu un Eviju 

Martinsoni. 

25.08. - Koncerts Balvos ar Liepājas simfonisko orķestri 

Septembris  

Izrādes žilbinoši muzikālā vadība Latvijas Nacionālajā teātrī 

10.09. – Koncerts LNO ĒKAS 150 GADI  

13.09. – Balets MESIJA LNO 

14.09. – G.Doniceti opera MĪLAS DZĒRIENS LNO 

18.09. – Koncerts  LATVIJAS GĀZES BALVA LNO 

29.09. - Vidzemes kamerorķestra koncerts Cēsīs 

Oktobris 

J.Lūsēna mūzikla Meierovics iestudēšana. 

02.,04.,06. - Desmit SKOLU KONCERTI Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri 

10.10.- Balets MESIJA LNO 
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11.10. – Izrāde „Spēlēsim operu” MAZAIS SKURSTEŅSLAUĶIS LNO  

16.,17.10 – Koncerti  Ogrē, Priekulē un Vaiņodē  ar Liepājas simfonisko orķestri 

18.,19.10 - Koncerti Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri 

26.10. - G.Doniceti opera MĪLAS DZĒRIENS LNO 

Novembris 

18.11. - Divi Valsts svētku koncerti Kongresu namā Rīgā ar Vidzemes kamerorķestri un kori 

SŌLA  

19.,20.11. - J.Lūsēna mūzikls Meierovics LNO 

23.11. -  Divas izrādes „Spēlēsim operu” MAZAIS SKURSTEŅSLAUĶIS LNO  

Decembris 

2.12-5.12. – Koncerti ar Liepājas simfonisko orķestri Ventspilī, Ogrē, Priekulē, Vaiņodē  

20.12. – Koncerts, programmā – J.S.Bahs Ziemassvētku oratorija   

15.12., 24.12. -  Ziemassvētku koncerti Lielajā Ģildē  

2014.gads 

5.01. – Koncerts Valmieras kultūras centrā ar  Vidzemes kamerorķestri 

25.01. – Latviešu komponistu mūzikas lielkoncerts  Lielajā Ģildē ar Liepājas simfonisko orķestri, 

programmā  - G.Pones baleta svītas pirmatskaņojums,  V.Šmīdberga instrumentācija        

Februāris-jūlijs 

Gatavošanās Pasaules koru olimpiādei ar Latvijas visu novadu koriem. 

27.02. – Koncerti  Priekulē un Vaiņodē  ar Liepājas simfonisko orķestri  

5.03-6.03. -  Koncerti  Liepājā  ar Liepājas simfonisko orķestri  

7.03. - Balets MESIJA LNO 

25.03. – Koncerts Doma Baznīcā ar profesionālo pūtēju orķestri Rīga, kori AVE SOL un 

solistiem, programmā – J.S.Bahs Marka Pasija   

29.-31.03. – Oficiāla vizīte Drēzdenes Valsts operā VALSTS OPERĀ 

10.03. – Senās mūzikas koncerts Reformātu baznīcā ar kori AVE SOL   

18.03. - LIELĀS PIEKTDIENAS koncerts ar kori AVE SOL Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā,  Rīgā 

07.05. - Balets MESIJA LNO 

15.05. – Pasaules Koru olimpiādes  IEKAŅAS KONCERTS LU AULĀ ar kori AVE SOL 

21.-25.05. – Dalība starptautiskajā  operu konferencē Venēcijā  

28.05, 29.05. - Koncerti Bavārijā Furthā un Wicburgā ar Gidonu Krēmeru, kamerorķestri 

KREMERAT BALTICA  un citiem solistiem, programmā - jaunā arābu mūzika, [koncerts Furth 

arī interneta video straming tiešraide ar Berlines filharmoniķu tehnisko komandu] 

11.06-17.06. - Kora AVE SOL koncertturneja Japānā 

28.06. - Komponista Viļņa Šmīdberga autorkoncerts Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri. 

Lektora Jāņa Baltiņa darbība 

Pedagoģiskā darbība 

- Nodarbības studentiem JVLMA notika atbilstoši apstiprinātajām studiju programmām 

- Darbs Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā – kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, jauktā kora 

diriģents 

- Mūzikas vidusskolas 2.kursa audzēkne Anda Paula Bidiņa Starptautiskajā jauno kordiriģentu 

konkursā Liepājā (2014.g.11.-12.03.) jaunākajā grupā ieguva 1.vietu 

- 04.10. – koncerts ar JVLMA jaukto kori Lielajā zālē 

Metodiskais darbs, meistarklases 

- Diriģēšanas programmu izstrāde, darbs pie mūzikas vidusskolu KE programmu  

- Darbs pie valsts konkursu nolikumu izstrādes 

- Darbs akreditācijas komisijā –  2014.g.05.03. – Amatas MS; 2014.g.07.05. – P.Jurjāna MS 

- Meistarklašu vadītājs Starptautiskajā jauno mūziķu nometnē Siguldā, 2014.g.jūlijā 

Radošais darbs 

- Siguldas koru apriņķa virsdiriģents 

- Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiriģents 
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- Siguldas novada skolu koru virsdiriģents 

- Siguldas Jauniešu kora ATVARS mākslinieciskais vadītājs 

- Alūksnes skolotāju kora ATZELE mākslinieciskais vadītājs 

- Koru koordinators Mežaparka koncertos 

Darbs žūrijā 

2014.g.12.02 – vokālais konkurss BALSIS Siguldā 

2014.g.19.02. – vokālais konkurss BALSIS Pierīgas reģionā (Vangaži) 

2014.g.22.02. – vokālo ansambļu skate Gulbenē un Apē 

2014.g.28.02. – vokālais konkurss BALSIS Alūksnē 

2014.g. 02.04. – Pierīgas reģiona 5.-9.klašu un jaukto koru skate (Ulbroka) 

2014.g.03.04. – Alūksnes un Apes novadu skolu koru skate (Alūksne) 

2014.g.10.05 -  vokālo ansambļu skate Balvos 

Nozīmīgākie koncerti: 

Ar JMRMV jaukto kori: 

12.11 – Koncerts Valsts kancelejā; 

15.11. - Mūzikas vidusskolu koru festivāls LU aulā; 

29.11. – uzstāšanās Arenā RĪGA; 

09.12 – ieraksts raidījumā „Latvijas lepnums”; 

10.12 – koncerts vecās Ģertrūdes baznīcā; 

21.02. – koncerts mūz. vidusskolā kopā ar Kanādas kori 

Ar jauniešu kori ATVARS  

09.11. – Siguldas Valsts ģimnāzijas jubilejas koncerts; 

14.12. – 20 gadu jubilejas koncerts; 

11.01 – koncerts Turaidā; 

05.04 – koncerts Siguldā; 

17.05. – koncerts muzeju naktī Turaidā; 

10.07. – pasaules koru olimpiādes konkurss (garīgās mūzikas kategorija)– Sudraba medaļa; 

12.07. – pasaules koru olimpiādes konkurss (jaukto koru kategotija) – Zelta medaļa 

Ar skolotāju kori ATZELE 

Septembris – Starptautiskais koru konkurss Rimini (Itālija) Divi Zelta diplomi un 3.vieta 

garīgās mūzikas kategorijā, 4.vieta jaukto koru kategorijā; 

21.12. – Ziemassvētku koncerti Trapenē un Alūksnē; 

22.03. – atskaites koncerts Alūksnē; 

04.05. – valsts svētku koncerts Alūksnē; 

17.05. – muzeju nakts koncerts Turaidā; 

29.05. – koncerts Alūksnes baznīcā; 

31.05. – Cimzes jaunā Dziesmu rotas konkurss Valkā; 

01.06. – Vidzemes koncertzāles atklāsānas koncerts Cēsīs; 

11.07. – Pasaules koru olimpiāde, atklātais konkurss – Zelta diploms 

Lektora Mārtiņa Klišāna diriģenta darbība 

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru virsdiriģents, Valmieras Kultūras 

centra jauktais koris „Valmiera” mākslinieciskais vadītājs un diriģents, kopš 1998. gada Rīgas 

Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents. Koris piedalās vairākos Latvijas 

Nacionālās operas iestudējumos: Džakomo Pučīni operā „Toska”, Pētera Čaikovska operā 

„Pīķa dāma”, Žorža Bizē operā „Karmena”, arī 2013. gadā iestudētajā Bendžamina Britena  

bērnu operā „Mazais skursteņslauķis”.  

  Katru gadu koris ar solo programmu piedalās festivālos Lieldienu mūzika, 

Starptautiskais Senās mūzikas festivāls  un Eiropas Ziemassvētki Latvijā. Regulāri ir kora 

koncertceļojumi pa Japānu un Vāciju, tāpat kā dalība Starptautiskos festivālos, kormūzikas 

simpozijos: ASV, Itālijā, Francijā, Zviedrijā, Šveicē u.c. 
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Astoņpadsmit pēdējie Rīgas Doma zēnu kora CD ieraksti veikti M. Klišāna vadībā. Tieši 

M. Klišāna darbības laikā Rīgas Doma zēnu korim tiek piešķirta Lielā Mūzikas Balva, koris tiek 

tai nominēts vairākkārt, tāpat kā kora ieraksti arī tiek nominēti Gada ierakstu balvai. 

 

 

  Emeritētā profesora Jura Kļaviņa radošā darbība 

(ziņas par 2012./2013.akadēmisko gadu; informācija par 2013./2014.akadēmisko gadu nav 

aktualizēta) 

- strādā ar LU absolventu kori Jubilate; 

- no 2013.gada janvāra līdz maijam vadīja Dziesmusvētku kopmēģinājumus un piedalījās koru 

skates žūrijas darbā Tukumā, Aizkrauklē, Rīgā, Ventspilī, Ogrē, Ķekavā, Talsos, Liepājā, Cēsīs; 

- gatavojās 2014.gada Baltijas valstu studentu Dziesmusvētkiem – ir Latvijas programmas 

mākslinieciskais vadītājs. 

Emeritētā profesora Jāņa Lindenberga radošā darbība 

Zinātniskā darbība: darbs pie publikācijas Kora mācība. 

Meistarklasšu vadīšana: Liepājas mūzikas vidusskolā 2013.g. 21.un22.oktobrī; kvalifikācijas 

semināra vadīšana Latvijas mūzikas vidusskolas diriģēšanas pedagogiem 2013.g.11.decembrī. 

Darbs žurijas komisijās:  

žūrijas komisijas priekšsēdētājs Starptautiskā mūzikas vidusskolu kordiriģentu konkursā Liepājā 

2014.g. 11.marts; 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs koru konkursā Zem Māras zīmes Dobelē 2014.g.22.martā; 

Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs Rīgas Doma Kora skolā 2014.g. 4. un 9.jūnijā, 

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā - 2014.g. 12.jūnijā. 

 

Orķestra diriģēšanas katedras docētāju sasniegumi 

Doc. M.Ozoliņa mākslinieciskā un radošā darbība 

2013.gads 

17.augusts - Vecrīgas nakts koncerts La dolce vita 11.novembra krastmalā, PPO Rīga,  solisti-

I.Bagele, A.Ludvigs, I.Pētersons 

5.septembris - LNO nama 150 gadu jubilejas koncerts  

18.septembris - Latvijas Gāzes gada balva operai LNO 

1.oktobris - PPO Rīga sezonas atklāšanas koncerts Lielajā ģildē, soliste E.Bindere 

5.oktobris - J.Karlsona baleta Karlsons lido pirmizrāde LNO 

18.oktobris - Koncerts ar Lietuvas Valsts simfonisko orķestri 23.starptautiskā laikmetīgās 

mūzikas festivāla Gaida atklāšanā 

24.-26.oktobris - J.Vītola 6.starptautiskais pianistu konkursa 3.kārta  ar LNSO-Lielā ģilde 

18.novembris - Latvijas republikas proklamēšanas 95.gadadienas svētku koncerts Ogres Kultūras 

centrā ar kamerorķestri Latvijas filharmoniķi 

7.decembris - S.Prokofjeva operas Mīla uz trim apelsīniem pirmizrāde LNO 

23.decembris - Koncerts Lielajā ģildē ar kamerorķestri Latvijas filharmoniķi 

25., 26. decembris - Ziemassvētku koncerti Ķīpsalā ar PPO Rīga 

28., 29.decembris - Vecgada koncerti ar LSO Liepājas Latviešu biedrībā 

2014.gads 

18 .janvāris - Rīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta atklāšanas koncerts arēnā Rīga ar LNSO 

marts, aprīlis - Pavasara festivāls Windstream : Koncerti Lielajā ģildē ar PPO Rīga 

3.maijs - K.Davidova starptautiskā čellistu konkursa noslēguma koncerts Kuldīgā ar LSO 

4.maijs - Koncerts Divas Latvijas Lielajā ģildē ar PPO Rīga,VAK Latvija 

16.maijs - ērģeļmuzikas koncerta BACH zīmē atklāšanas koncerts Rīgas Domā 

6.jūnijs - Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšanas koncerts ar LSO 

14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas koncerts Sv.Pētera baznīcā ar PPO Rīga un 

kamerkoris Ave sol 

17.jūnijs - Koncerts Likteņdārzam LNB Ziedoņa zālē ar PPO Rīga 

4.-7.jūlijam – 14. Latviešu dziesmusvētki Kanādā 
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Atklāšanas koncerts ar LNSO arēnā Rīga 

Darbs žūrijā 

2013.gada oktobris - darbs žūrijā starptautiskajā koru konkursā Riva del Garda (Itālijā) 

2014.gada marts, aprīlis - dalība Starptautiskā komponistu konkursa Windstream 2014 žūrijā 

9.-19.jūlijs - darbs žurijā Pasaules koru olimpiādē Rīgā 

Asoc. prof. Jāņa Puriņa darbība 

Radošās aktivitātes 

25-27 novembris , 2013.g. - piedalījās kā viesdiriģents un vieslektors  Viskrievijas pūtēju, džeza 

orķestru un ansambļu vadītāju asamblejā,  (lekcija Pūtēju orķestru iesildīšanās nepieciešamība 

skaņas attīstībai),  

veica Krievija orķestru konkursa žūrijas locekļa pienākumus Maskavā, diriģēju latviešu  

komponistu oriģinālmūziku Pēteris Butāns Latgales dziesmas, kā arī ar Krievijas Aizsardzības 

ministrijas pūtēju orķestri atskaņoja Dmitrija Šostakoviča Svētku uvertīru, 

1. – 2. februāris, 2014. gads - viesdiriģents Igaunijas pūtēju orķestru diriģentu orķestrī Tallinā, 

diriģēja  Jura Karlsona skaņdarbu Apvedceļš un Pētera Butāna - Latgales dziesmas; 

1. marts, 2014.gads - Igaunijas pūtēju orķestru konkursa žūrijas komisijas loceklis, Tallinā,  

10.-16.februāris , 2014. gads – dalība Ziemeļu valstu pūtēju orķestru diriģentu konferencē un 

pūtēju orķestru diriģentu konkursā. Konkursā Jervenpe/ Helsinki, Somijā piedalījās I kursa 

maģistrants Viesturs Galenieks,  

Baltijas valstu mūzikas reprezentācijas koncertā  ar Igaunijas pūtēju orķestru diriģentu orķestri 

diriģēja latviešu komponistu oriģinālmūziku, 

13. aprīlis, 2014. gads -  Koncerts University of Nebraska Omaha, ASV, soliste Dr.Cindy 

Nicholas, diriģēja Jēkaba Mediņa Romanci klarnetei,  

24. – 27. aprīlis, 2014.gads -  Maskavas mūzikas mācību iestāžu pūtēju orķestru konkursa žūrijas 

loceklis, Gņesinu Krievijas mūzikas akadēmija,  

13. - 17. maijs, 2014. gads - viesdiriģents un vieslektors Šefīldas (Lielbritānija) universitātē,  

4.-6. jūnijs, 2014.gads -  vieslektors, viesdiriģents, orķestru konursa žūrijas loceklis II 

International Festival-Contest of brass bands and ensembles  "Fanfare in the Center of Asia", 

konferencē The modern tendency of wind orchestra development in the world, Kizila, Tuvas 

republika, Krievija, nolasīja lekciju Latvijas pūtēju orķestru vēsture un mūsdienu attīstības 

tendences,  

20. – 22. jūnijs, 2014.gads - dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Orkiestry dęte w 

kulturze europejskiej, Lobeza, Polija, lekcija Latvijas pūtēju orķestru vēsture un mūsdienu 

attīstības tendencies, Starptautiskā pūtēju orķestru konkursa žūrijas loceklis   

27. – 29. jūnijs, 2014.gads - pūtēju orķestru virsdiriģents Baltijas valstu studentu Dziesmu 

svētkos, Daugavpilī 

Organizētas meistarklases JVLMA un dalība  

Viesprofesori 

Dr.Erica Neidlinger, DePaul University, Čikāga, ASV, 28.oktobris – 1. novembris, 2013. g.  

Dr.Brian Wilson, Sonoma State University, ASV, 23. – 28. janvāris, 2014. gads 

Dr.Mark Reimer, Christopher Newport University, ASV, 5. marts, 2014. gads 

Pūtēju orķestru diriģēšanas klases radoša tikšanās ar komponistiem - Jaan van der Roost 

(Beļģija) un Franco Cesarini (Šveice), 16. aprīlis, 2014.gads;  

Morten Wensberg, Stavangeras universitāte, Norvēģija, 8.-11. maijs, 2014. Gads.  

Kompozīcijas katedras docētāju mākslinieciskie projekti 

     Profesora Jura Karlsona darbība 

Izcilu atzinību saņēmis Jura Karlsona balets „Karlsons lido...”-  Lielā Mūzikas balva 2013, 

Latvijas Gāzes balva 2014, savukārt, skaņdarbs alta saksofonam, soprānam un ērģelēm 

Mēnesgaismas dārzs bija nominēts Lielajai Mūzikas balvai kā gada jaundarbs. 

 Mākslinieciskās jaunrades darbs 

LE LAGRIMA DELL’ANIMA… korim un klavierēm solo (atskaņojums Radiokorim un 

Vestardam Šimkus) 
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MĒNESGAISMAS DĀRZS skaņdarbs alta saksofonam, soprānam un ērģelēm 

KONCERTS SIMFONISKAJAM ORĶESTRIM ( skices) 

Organizatoriskais darbs 

LR KM Mūzikas padomes loceklis  

Valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētāja Ķelnes MA profesora K.Meijera meistarklašu 

organizēšana 2014.gada jūnijā  

Profesore Selga Mence 

1. Mākslinieciski radošais darbs: 

Jaundarbi, pirmatskaņojumi: 

Skaņdarbs jauktajam korim Ēna /Gaisma 

Skaņdarbs jauktajam korim Herbst, Reinera Marijas Rilkes vārdi  

Skaņdarbs jauktajam korim Vēja balss 

Skaņdarbs pūtēju orķestrim un jauktajam korim Ezera ainava 

Divas fantāzijas par latviešu tautas dziesmām soprānam un klavierēm 

Jauktā kora skaņdarbs Paslēpes ar tautasdziesmu JVLMA kora projektam 

Jauktā kora skaņdarbs Jāņa Cimzes jubilejas koncertam Cimzes stunda  

Dalība kopprojektā Zaļā pasaka simfoniskajam orķestrim un teicējam 

Aiz Daugavas augsti kalni vokālai grupai 

Autorkoncerti: 

Spalvas vilcieni 3 /Ielūdz Selga Mence un draugi / RLB Zelta zālē 2013.gada 31.oktobrī. 

Koncerts Selgai Mencei – 60, Vitoldam Ļutoslavskim – 100 RLB Zelta zālē 2013. gada  

6. novembrī. 

Skaņdarbu ieraksti Latvijas Radio un CD 

Sonāte čellam un klavierēm 

2014. gada janvārī Radio fondu ieraksts  

Paslēpes ar tautas dziesmu 

Zane Dukaļska, Asnate Rancāne, Ēriks Zeps (sitaminstrumenti), JVLMA jauktais koris, Māris 

Sirmais 

Jaundarbu koncertā Spodrē manu dvēselīt’ 1014, martā 

Inquieto  

Andra Dārziņa (alts), Ventis Zilberts 

CD Latvian Impresions II, 2013 

Debesu kalvis pērkons  

Valmieras mūzikas skolas koris Sol La Re, Irēna Zelča, 2013 (CD) 

Rudens (Herbst) (R.M.Rilkes vārdi) 

Koris Sōla, Kaspars Ādamsons, kora 15. jubilejas koncertā Universitātes aulā,2013. gada 

decembrī 

Aiz Daugavas augsti kalni (Latviešu tautas vārdi) 

Vokālās grupas Anima Solla  15. jubilejas koncertā  

2013. gada novembrī Kultūras centrā Totaldobže 

Eksperta darbs žūrijās: 

Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai veltītā kora apdaru konkursa žūrijas komisijas locekle /2014/ 

Mūzikas vidusskolu valsts konkursa kompozīcijas specialitātē žūrijas komisijas locekle /2013/ 

Jauno vokālistu konkursu Putna bērni žūrijas komisijas locekle /2013./ 

Žūrijas komisijas locekle Alojas novada domes, Komponistu savienības un JVLMA Kompozīcijas 

katedras organizētājos bērnu kora dziesmu konkursos /2013., 2014./ 

Žūrijas komisijas locekle Ādažu mākslas un mūzikas skolas organizētajā mūzikas jaunrades 

konkursā /2014./ 

Starptautiskā līmenī – Pasaules koru olimpiādes /World Choir Games/ žūrija /2014./ 

Profesionālā pilnveide 

ERASMUS personāla pieredzes apmaiņas prakses ietvaros 25.03.2014 – 27.03.2014 apmeklēja 

Fair opera fināla uzvedumu Umeo, Zviedrija 

Organizatoriskā darbība 
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JVLMA Senatore līdz 2013.gada 20. novembrim /akadēmiskā amata termiņa beigas/ 

JVLMA Profesoru padomes priekšsēdētāja līdz 2013.gada 20. novembrim 

JVLMA Ētikas komisijas locekle līdz 2013.gada 20. novembrim 

Dziesmu svētku padomes locekle 

Docenta Rolanda Kronlaka radošās aktivitātes  

2014. gada aprīlis - Meistarklase 2013. gada 30.novembris pirmatskaņojums Trīs skaņdarbi 

Latvijas Radio Kora grupas atskaņojumā koncerprogrammā Greed; 

2014. gada marts - JVLMA kordiriģēšanas, etnomuzikoloģijas un kompozīcijas nodaļas 

kopprojekts, Fantāzija par sīna bolsu pirmatskaņojums; 

2014. gada 15.augusts - pirmatskaņojums skaņdarbam Lines. Interlaced čellam un elektronikai 

laikmetīgās mākslas muzeja Kim? Rīkotā mākslas projekta Aspena. Ķemeri atklāšanas pasākumā. 

2014. gada aprīlis - Meistarklase Birmingemas konservatorijā. 

Vokālās katedras docētāju mākslinieciskās darbības raksturojums. 

         Vairāki vokālās katedras docētāji paralēli darbam akadēmijā strādā LNO, kur ir vadošo lomu 

izpildītāji (A.Goba, K.Gailīte, A.Rūrāne, K.Norvelis). 

       Visi docētāji apmeklē JVLMA notiekošās meistarklases un aktīvi paši iesaistās meistarklašu 

vadīšanā gan Latvijā, gan ārvalstu augstskolās. A.Goba vadīja meistarklasi Ogrē vokālajā 

metodikā un dziedāšanā, A.Jankava vadīja meistarklasi akadēmiskajā dziedāšanā vasaras nometnē 

Siguldā, L.Greidāne vadīja meistarklasi Tallinas Mūzikas akadēmijā (Igaunija), Z.Krīgere vadīja 

meistarklases Viļņas un Kauņas Mūzikas akadēmijās (Lietuva). A.Jankava, A.Goba, Z.Krīgere un 

L.Greidāne ir Eiropas dziedāšanas skolotāju asociācijas Latvijā valdes locekles un ikgadēji 

organizē starptautiskas konferences, šogad 28.-30.06.2014.  

        A.Jankava noorganizēja vokālās nodaļas studentu sadarbības projektu ar kompozīcijas un 

klavieru katedras studentiem, kas realizējās koncertā. 

        A.Goba un K.Gailīte regulāri piedalās dažādos operas mūzikas projektos un veic regulāru 

koncertdarbību. A.Goba piedalījās Senās mūzikas  festivāla izrādē bērniem Karalienes lomā un 

festivālā Dominante Hindemita operā Garais Ziemassvētku mielasts Beijardmātes un Ermengardes 

lomās.  

        Z.Krīgere turpina studijas RPIVA kā zinātniskā grāda pretendente. A.Jankava apmeklēja 

Liedforum Lietuvā, kur tikās ar dažādu valstu kamerdziedāšanas pasniedzējiem. 

        A.Goba un Z.Krīgere jūnija mēnesī bija DE komisijas sastāvā, kas vērtēja Latvijas Mūzikas 

vidusskolu eksaminācijas procesu un audzēkņu sniegumu. 

Koncertmeistaru katedras docētāju radošās aktivitātes 

Koncertmeistari ar savu darbu (kontaktstundās, eksāmenos, meistarklasēs, konkursos, 

koncertos), augsto profesionalitāti un mākslinieciski radošo pieredzi ir milzīga vērtība studiju 

programmu kvalitatīvai īstenošanai, kā arī jauno mūziķu audzināšanai, pilnveidošanai un 

mākslinieciskajai izaugsmei.  Pateicoties augsti profesionālajam un kvalitatīvam pedagogu darbam 

Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā, koncertmeistaru katedrā ik gadu tiek darbā 

piesaistīti jaunie koncertmeistari, kuri profesionāli un konkurētspējīgi iekļaujas studiju procesa 

nodrošināšanā.  

Instrumentu spēles apguvē  koncertmeistari  Ilze Dzērve, Natālija Zandmane, Sanita 

Glazenburga, Ieva Dzērve, Antra Vīksne, Zoja Sļivkina, Herta Hansena ir nodrošinājuši 

profesionālu darbu kontaktstundās, akadēmiskajos koncertos, eksāmenos un diplomeksāmenos. 

Diriģēšanas katedrā  (kordiriģēšana,  vispārējās izglītības skolotājs, dziedāšanas klase) 

koncertmeistari L.A.Kalnciema, Ieva Dzērve, J.Bugajenko, I.Nakase, Dz.Vīcupe, A.Arne, Ilze 

Dzērve, L.Tīrele, S.Gridjuško, R.Birzule, E.Bērtiņa ir ieguldījuši nozīmīgu profesionālu darbu, lai 

kontaktstundās, eksāmenos un diplomeksāmenos sekmētu mūsu studentiem apgūt tās prasmes, 

kuras būs nepieciešamas nākošajiem mūzikas skolotājiem, diriģentiem un instrumentu spēles 

skolotājiem. 
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Studentu iesaistīšana mākslinieciskajos un pētnieciskos projektos  

 Pētniecisko aktivitāšu sekmēšanai studenti tika rosināti piedalīties konferencēs, 

izstrādāja referātus un pētnieciskus darbus. 

Mērķtiecīgi bija izvēlētas bakalauru diplomreferātu tēmas, kas tika realizētas atzīstamā līmenī.  

Diplmoreferātu tēmu nosaukumi 2013./2014.akadēmiskajā gadā 

Vārds, uzvārds DR tematu nosaukumi DR darba vadītāji 

profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 

studentu tēmas 

Zanda Babkina Balss mutācijas specifika meitenēm. lektore Liene Batņa 

Jekaterina 

Bogdanova 

Melodiskās dzirdes attīstība mūzikas stundās 

sākumskolā. 
lektore Irēna Nelsone 

Jūlija Cauna 
Vērtīborientēts mācību process mūzikas 

stundās pamatskolā. 

asoc.prof. Dace Medne, 

lektore Irēna Nelsone 

Lauma Dārzniece 
Metodiskās pieejas specifika darbā ar 

absolūtās dzirdes īpašniekiem. 
lektore Irēna Nelsone 

Madara Gūtmane 
Sadarbības prasmju veicināšana mūzikas 

stundās vidusskolā. 
lektore Ilze Vilde 

Jolanta Kalniņa 
Valdorfpedagoģijas ideju īstenošana mūzikas 

stundās Valdorfskolā. 
lektore Ilze Vilde 

Sniedze Kaņepe 
Veras Singajevskas radošā darbība 

pedagoģiskajā skatījumā. 
lektore Ilze Vilde 

Inga Putniņa 
Muzikālā rekreācija cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

docētāja Elīna Lūse, 

asoc.prof. Dace Medne  

Dina Samoiļenko 
Domāšana un domu kartes mūzikas stundās 

vidusskolā. 
lektore Irēna Nelsone 

Laine Tabora 
Skandēšanas partitūra skolēna izziņas 

intereses veicinātāja. 
lektore Liene Batņa 

profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

specializācija Klavierspēles skolotājs 

Helēna 

Laukmane 

Jautrītes Putniņas „praktiskais pianists” – 

ieskats klavierspēles tehnikā un tēlainībā 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne  

specializācija Vijoļspēles skolotājs 

Solvita Bērtule Stīgu instrumentu spēles attīstība Varakļānu 

mūzikas un mākslas skolā 

Lektore I.Rozenbaha, 

Docente T.Zīberte - Ījaba 

specializācija Ģitāras spēles skolotājs 

Zane Fogele Ģitāras spēles attīstība Emiļa Melngaiļa Liepājas 

mūzikas vidusskolā 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne 

Vladimirs 

Kudrins 

Repertuārs ģitārai 19.gadsimta sākumā: 

nozīmīgākie komponisti un skaņdarbi 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne 

Endijs Rožkalns Metodiskā pieeja ģitārspēles apguvē 

pieaugušajiem 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne 

Terēza Šefere Ieskats 20.gadsimta nozīmīgākajās ģitārspēles 

skolās 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne 

specializācija Trompetes spēles skolotājs 

Deniss Smirnovs Pūtēju orķestra „Rēzekne” darbības nozīme 

reģionālajā kultūras dzīvē un izglītībā 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne, 

emerit. profesors 

V.Strautiņš 

Studentu dalība citās aktivitātēs 

JVLMA Mūzikas skolotāju katedras docētāji un studenti organizēja 2. Starptautisko 

Mūzikas olimpiādi, kas notika JVLMA laikā no 2014.gada 30.aprīļa līdz 4.maijam. Dalība 
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starptautiska mēroga olimpiādē iegūta pieredze lielu projektu īstenošanā un gūts ieskats mūzikas 

mācīšanas metodikas lietošanas daudzveidībā. 

Studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs studenti bija iesaistīti 

konferences Jānis Cimze 200 organizēšanā un norisē. Konference notika JVLMA 2013. gada 

21.oktobrī. Sadarbībā ar Mūzikas skolotāju katedras docētājiem studenti guva praktiskas iemaņas 

konferenču organizēšanā, padziļināja zināšanas par latviešu kordziedāšanas un mūzikas pedagoģijas 

pamatlicēju Jāni Cimzi.  

Studente Sniedze Kaņepe piedalījās RPIVA organizētajā Latvijas augstskolu Mūzikas 

pedagoģijas fakultāšu/katedru festivālā "Mūzikas skolotājs 2014". 

Katra akadēmiskā gada noslēgumā JVLMA Mūzikas skolotāju katedra rīko studentu 

forumu. Studentu forumā 2014, kas notika š.g.  7.jūnijā, piedalījās visi studenti. Forumā studenti 

vērtēja studiju programmas īstenošanas procesu, kvalitāti, saņēma informāciju par programmas 

inovācijām, analizēja diplomreferātu tematiku, pētnieciskā un mākslinieciskā darba sasniegumus.   

JVLMA sieviešu koris piedalījās 8. Pasaules koru olimpiādē garīgās mūzikas kategorijā. 

Rezultāts - iegūta zelta medaļa, pilnveidotas studentu kora muzicēšanas prasmes, padziļinātas 

zināšanas garīgajā mūzikā. 

JVLMA Mūzikas skolotāju katedras studentu koris laikā no š.g. 25. - 29.jūnijam piedalījās 

Baltijas Valstu Dziesmu svētkos Daugavpilī. Studenti ieguva plašāku informāciju par kormūzikas 

repertuāru, diriģentu darba metosēm, aktualitātēm koru attīstībā, sekmēja Baltijas valstu augstskolu 

studentu sadraudzību. 

Abu studiju programmu 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 mūzikas skolotājiem.  

Koncertdarbība, kā mākslinieciskās prakses  norišu atspoguļojums: 

 JVLMA Koncertdarbību organizē un koordinē Koncertdaļa. 2013./2014. akadēmiskajā gadā 

Koncertdaļa koordinēja, organizēja un piedalījās 324 publisko sarīkojumi norisē.  

Kora mūzikas koncerti (īpašas programmas) 3 

Koncerti ārpus JVLMA 23 

Prezentācijas 2 

Atklātās lekcijas, semināri, tikšanās 19 

Konferences 3 

Individuālās meistarklases 57 

Piemiņas vai atceres  koncerti 4 

Jubileju koncerti  3 

Īpašie pasākumi/ Intensīvie starptautiskie projekti 9 

JVLMA VISNOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI:  

- Starptautiska zinātniskā konference Jāzeps Vītols – personība, daiļrade, konteksti 

- Koncerts "B.A.C.H.  korim", piedalījās JVLMA jauktais koris, baroka orķestra Collegium 

Musicum Riga solisti. Diriģents Joss van Felthofens /Jos van Veldhoven, Nīderlande/ 

- NORDOPERA - Intensīvais projekts „Jauno dziedātāju profesionālā integrācija” 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Swedbank GADA BALVAS 2013 pasniegšanas 

ceremonija un koncerts   

- Koncerts JVLMA Ģitāras spēles klasei – 10 

 

- II starptautiskā Mūzikas olimpiāde 

- Baltijas studentu Dziesmu un Deju svētki GAUDEAMUS, piedalījās JVLMA simfoniskais 

orķestris un koris 
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1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts atskaites periodā 

ZPC darbinieku publikācijas (7):  

 Boiko M. Die These der verlorenen Klage in der lettischen geisteswissenschaftlichen 

Literatur des 20. Jahrhunderts. Eine inter disziplinäre Fallstudie. In: Forschungen zur 

baltischen Geschichte, 9. Tartu, 2014, S. 25-49. 

 Fūrmane L. Über die Aufführungen einiger Werke Wagners in Riga: Inszenierungspraxis 

und Kulturkontexte. In: Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung, hrsg. von Helmut 

Loos. Sax-Verlag, 2013, S. 385–392.  

 Grauzdiņa I. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. In: Latvieši un Latvija, IV, 

Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013, 412.–443. 

lpp. 

 Jaunslaviete B. Alfrēda Kalniņa vokālā kamermūzika 20. gadsimta sākuma vācu un krievu 

mūzikas kritiķu skatījumā. In: Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, V. Daugavpils: 

Saule, 2013, 167.–175. lpp.  

 Jaunslaviete B. Novella Genre in the Composer's Approach: The Main Forms of 

Interaction between Literary and Musical Aspects. In: Ars Tempus (DU Mākslas zinātņu institūta 

žurnāls), 2013, pp. 64–74. 

 Jaunslaviete B. Jāzeps Vītols in the Eyes of Rīga German and Russian Press. Music in 

Latvia 2013, Riga: LMIC, 2013, pp. 34–37 

       Docētāju publikācijas 

 Beitāne, Anda. 2013. Multipart singing in Latvian Traditional Music: Awards and 

everyday practise. In Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music 

Making and the Construction of Ideas, Contexts and Contents . Ardian Ahmedaja, ed. 

Cambridge Scholars Publishing. 314–329. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Beitāne, Anda. 2014 (2015). The Sound of Medņeva: local multipart singing practice as an 

instrument of identity in north-eastern Latvia. In European Voices III. The Instrumentation and 

Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Cultures and Politics in Europe. In 

commemoration of Gerlinde Haid. Ardian Ahmedaja, ed. Schriften zur Volksmusik. Band 25. 

Vienna: Böhlau. 

 Beitāne, Anda. Who Influences Whom? Educated Musicians and Their  Influence on 

Local Multipart Music Practice in Eastern Latvia.  The Third Symposium of the ICTM 

StG on Multipart Music in Budapest. 

 Boiko, Mārtiņš. Die These der verlorenen Klage in der lettischen 

geisteswissenschaftlichen Literatur des 20. Jahrhunderts. Eine interdisziplinäre 

Fallstudie.“ In: Mati Laur und Karsten Brügemann (Hrsg.) Forschungen zur baltischen 

Geschichte 9, Tartu: Akadeemiline Ajalooselts: 2014: 25-49. 

 Fūrmane, Lolita. Vītola sakari ar krievu mūziķiem pēc viņa aizbraukšanas no 

Sanktpēterburgas (par retiem vītoliānas avotiem Latvijas Mūzikas akadēmijā). ~56.000 

rakstu zīmes (ar telpiņu), klāt tabula un vizuālie materiāli  

 Fūrmane, Lolita. Beethovens Missa solemnis in der deutschen Chorpraxis zu Riga. 

~20.000 rakstu zīmes (ar telpiņu). 

 Grauzdiņa, Ilma sastādītāja, galvenā redaktore un priekšvārda autore zinātnisko rakstu 

krājumam Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, VI. Sast. Ilma Grauzdiņa, 

Ēvalds Daugulis. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2014.g. maijs, 316 lpp.  

 Grauzdiņa, Ilma. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā. Grām.: Latvieši un Latvija. 

Akadēmiskie raksti. IV sēj. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Atb. red. V.Hausmanis un 

M.Kūle. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 412.–443.lpp.  
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 Grauzdiņa, Ilma. Paliek tikai tas, ko tu atdod citiem... Atsauksme par Arnolda Klotiņa 

grāmatu No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. 

Krāj. Letonika 2013, Nr. 25. 121.–124. lpp. 

 Grauzdiņa, Ilma. Jāzepam Vītolam – 150. Ievadraksts Jāzepa Vītola 6. starptautiskā 

pianistu konkursa bukletam. JVLMA 2013. g. oktobris. 

 Grauzdiņa, Ilma. Jāzeps Vītols un kordziesma. Ievadraksts J.Vītola Starptautiskā 

kordiriģentu konkursa bukletam. JVLMA 2013. g. decembris. 

 Grauzdiņa, Ilma. Jāzeps Vītols: personība, mūzika, ieguldījums Latvijas kultūrvides 

veidošanā. Mācību palīglīdzeklis interaktīvām darbībām skolā. Rīga: UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija un Valsts izglītības satura centrs, 2014. Materiāls pieejams 

elektroniski UNESCO un VISC mājaslapās interaktīvas spēles un metodiskā līdzekļa 

veidā. 42 lpp. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Grauzdiņa, Ilma. Raksts Latviešu komponisti un mūziķi grāmatai Latviešu vārdi Krievijas 

vēsturē, izd. Amber Bridge Baltic fonds. Raksta korektūras krievu un latviešu valodas 

versijās. Nodots ražošanā 2014.g. februārī. 

 Grauzdiņa, Ilma. Raksts Situācijas gleznas Jāzepa Vītola a cappella kormūzikā Jāzepa 

Vītola 150. gadskārtas atceres zin. rakstu krājumam. Nodots 2014.g. martā.  

 Grauzdiņa, Ilma. Raksts Vēlreiz par dzejas un mūzikas mijiedarbi Jāzepa Vītola 

kordziesmās Rēzeknes konferences krājumam, paredzēts izdot 2014. gada septembrī.  

 Grauzdiņa, Ilma. Anotācija nošu izdevumam Roberts Liede Dziesmas bērniem. Musica 

Baltica, 2014. gada jūnijs. 

 Jaunslaviete, Baiba Novella Genre in the Composer's Approach: The Main Forms of 

Interaction between Literary and Musical Aspects. Ars Tempus, Vol. 1. Daugavpils: DU 

Akadēmiskais apgāds Saule, 2013, 64–74. 

 Jonāne, Jūlija. Denominational Features of Latvian Professional Sacred Music Beginning  

// Art Tempus. Vol.1. Institute of Art, Daugavpils University, p.75-83. 2013. gada oktobrī. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Jonāne, Jūlija. Ieskats reliģiskās mūzikas terminoloģijas specifikācijā // Mūzikas 

akadēmijas raksti. 

  Jonāne, Jūlija. Sacred Music – a Forbidden Fruit: Musical and Non-Musical Ways of 

Survival // Musicological Annual. Ljubljana (Slovēnija). Iesniegts 2013. gada oktobrī. 

Publikācija paredzēta 2014. gada jūnijā. 

 Jonāne, Jūlija. View on Sacred Minimalism and Music by Pēteris Vasks as incarnation of 

Theological ideas // Emanuel University Press. Oradea (Romania). Iesniegts 2014. gada 

martā. Publikācija paredzēta 2014. gada rudenī. 

 Jonāne, Jūlija. Jāzepa Vītola reliģiskās mūzikas revīzija.  JVLMA rakstu krājumam. 

 Kudiņš, Jānis (2014). Former outburst of creativity in Latvia. The some most important 

results and cognitions today. In: Music That Changed Time: The Baltic Outburst of Creativity 

After 1970. Vilnius, Lithuaninan Academy of Music and Theatre. 

 Kudiņš, Jānis (2014). Folk-music allusion as Pēteris Vasks symphonic works style mark. 

Some issues about the national element in the music of contemporary composer. In: The 

National Element in Music, Athens University, Pp. 410–421. 

Iesniegts publicēšanai: 

 Kudiņš, Jānis. Balancing Personal Artistic Interests and the Demands of the Totalitarian 

Regime: Jānis Ivanovs' Symphonic Music as a Vivid Example of Stylistic Moderate 

Modernism in Latvia after World War II. In: Sociocultural crossings and borders: musical 

microhistories, Lithuanian Academu of Music and Theatre, International Musicological 

Society. 

 Kudiņš, Jānis. Jāzeps Vītols Eiropas mūzikas vēsturē: daži pieturas punkti latviešu 

klasiķa estētisko uzskatu un mūzikas stila sapratnes meklējumos. Krāj.: Mūzikas 

akadēmijas raksti, JVLMA. 
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 Kudiņš, Jānis. Jānis Ivanovs' unfinished last symphony: some issues of individual style 

and authorship. In: Musical work and its creators, Bydgoszcz: Akademia Muzycna im. 

Feliksa Nowowiejskiego. 

 Kurpniece, Baiba. Totalitārisms un mūzika 20. gadsimta kontekstā. Grām.: Māksla un mūzika 

kultūras diskursā: II strarptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes 

augstkola, 2013, ISBN 978-9984-119-1. 

 Rozenbaha, Ieva. Elements of Folklore in the Requiems of Latvian Composers. In: The 

National Elementi in Music, ed. Niko Maliaras, Athens University, 2014, Pp. 422–427. 

 Vilde, Ilze; Medne, Dace (2014). Facilitating the Development of Musical Memory in 

Primary School Music teaching. Problems in Music Pedagogy. Volume 1. – Daugavpils: 

Daugavpils University. 114.: 73.-82. ISSN 1691-2721. 

 Medne, Dace (2014). Upbringing Phenomena in Modern Familys. Teacher of the 21st 

century: Quality Education for Quality Teaching,  

Newcastle upon Tyne, Cambridge Scoolar Publishing, ISBN (13):  

978-1-4438-5612-6. 

 Medne, Dace (2013). Upbringing Process Quality and cooperative learning in the Family 

within Latvian Transforming Society. Handbook of International Culture of Education Policy 

(Volume One): Comparative International Issues in Policy-Outcome Relationships – 

Achievement with Family and Community Involvement.  Strasbourg: Analytrics. ISBN 979-

10-90365-03-2. Pieejams internetā: http://www.culturometrics.com/books/education-

policy/Policy-VOL1.pdf 

 Medne, Dace (2013). A.Špona kā fenomens Latvijas pedagoģijā.//Profesore Ausma Špona. 

Biobibliogrāfija. Rīga: RaKa. 167.: 61.-63. ISBN 978-9984-46-293-6. 

 Batņa L. (2013.) Skandēšanas partitūras. Mūzikas pedagoģija – vēsture, teorija, prakse.Rīga: 

MUSICA BALTICA, 52 lpp. 

 Batņa L.( 2013). Mūzika skolas pedagoģiskajā procesā cauri gadsimtiem. (Music in Shool 

Teaching Process Through the Centuries). Rēzekne: Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Rēzeknes augstskola 423. – 432.lpp. ISSN 1691-5887 

 Batņa L, Medne D., Nelsone I., Vilde I., (2013). Satura un metožu realizācija studiju procesā 

mūzikas skolotāju izglītībā augstskolā (The Implementation of Content and methods in the 

study Process of  Music teachers Education in Higher Education Shool). Latvijas 

Universitātes raksti, 790.sējums: Pedagoģija un skolotāju izglītība, 200.-207. Lpp. ISSN1407-

2157, ISBN 978-9984-45-660-7 

 

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. 

 

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. 

  

http://www.culturometrics.com/books/education-policy/Policy-VOL1.pdf
http://www.culturometrics.com/books/education-policy/Policy-VOL1.pdf
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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 doc. Terēze Zīberte-Ijaba 

Kokles klase doc. Teiksma Jansone 

Pūšaminstrumentu katedra asoc.prof. Jānis Retenais 

Metāla pūšaminstrumentu klase asoc.prof. Jānis Retenais  

Koka pūšaminstrumentu klase doc. Guntis Kuzma 

Sitaminstrumentu klase asoc. prof. Edgars Saksons 

Senās mūzikas katedra asoc. prof. Māris Kupčs 

Kora diriģēšanas katedra pieaic. docētājs Māris Sirmais 

Dziedāšanas klase doc. 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 asoc. prof. Jānis Kudiņš 

Mūzikas vēstures klase asoc. prof. Jānis Kudiņš 

Mūzikas teorijas klase prof. Ilma Grauzdiņa 

Etnomuzikoloģijas klase prof. Anda Beitāne 

Instrumentu spēles skolotāju katedra              

Horeogrāfijas katedra 

Vispārizglītojošo studiju kursu katedra 

prof. Normunds Vīksne 

asoc. prof. Zita Errs  

doc. Toms Ostrovskis 

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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Klavieru 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 Vispārējā metodika/taustiņ-

instrumentu spēles metodika 

  

B3 

  Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Klavierspēles metodika  B3 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Klavierspēles/Akordeona 

spēles pedagoģiskā prakse 

 B3 

 

 Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Akordeona 

klase 

 

 

Akordeona spēle 

Akordeona spēles metodika 

 B3  Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

2) Instrumenta spēles skolotāju katedras  kompetence  studiju kursu īstenošanā 
Katedra Studiju kurss Studiju kursa tips Studiju programma/ 

specializācija B 

daļa 

(ierobež. izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās izvēles) 

 

Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

Klavierspēle +  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs: 

specializācija  

Klavierspēles 

skolotājs 

Ansambļa spēle +  

Koncertmeistara klase +  

Klavierspēles metodika   

Pianisma vēsture un mūzikas literatūra +  

Koncertmeistara prakse +  

Ansambļa darba prakse +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

+  

Akordeona spēle +  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija  

Akordeona 

spēles skolotājs 

Ansambļa spēle +  

Akordeona  spēles mācīšanas metodika +  

Akordeona spēles vēsture un mūzikas literatūra +  

Akordeona spēles mācīšanas pedagoģiskā 

prakse 
+  

Ansambļa darba prakse +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
+  

Instrumenta uzbūve, apkope un remonts  + 

Stīgu instrumentu (vijole, alts, čells, kontrabass, 

ģitāra, arfa) spēle 

+  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija  

Stīgu 

instrumentu 

spēles skolotājs 

Ansambļa spēle +  

Stīgu instrumentu spēles 

(pa specializācijām)  mācīšanas metodika 

+  

Stīgu instrumentu spēles vēsture un mūzikas 

literatūra 

+  
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Katedra Studiju kurss Studiju kursa tips Studiju programma/ 

specializācija B 

daļa 

(ierobež. izvēles) 

C 

daļa 
(brīvās izvēles) 

Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

 

Stīgu instrumentu spēles  

(pa specializācijām) mācīšanas pedagoģiskā 

prakse 

+  

Stīgu 

instrumentu 

spēles skolotājs 
Ansambļa darba prakse +  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
+  

 

Instrumenta 

spēles 

skolotāju 

katedra 

Pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu spēle (galv. instr.) 
+   

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija  

Pūšam- 

instrumentu un 

sitam-

instrumentu  

spēles skolotājs 

Papildinstrumenta spēle un metodika +  

Galvenā instrumenta spēles mācīšanas metodika +  

Pūšaminstrumentu/ 

sitaminstrumentu spēles vēsture un mūzikas 

literatūra 

+  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 
+  

Pedagoģiskā prakse +  

Ansambļa darba prakse  +  

Papildinstr. spēle  + + 

Papildinstr. spēles  

metodika 

+ + 

Papildinstr. spēles pedagoģiskā 

prakse 

+ + 

Instrumenta 

uzbūve un apkope 

 + 

3) Vispārējās klavieru 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 

Vispārējā 

klavieru 

katedra 

Klavierspēle +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs Klavierspēle   + 

Klavierspēle +   Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs/ 

stīgu, 

pūšaminstrumentu/sitami

nstrumentu skolotāja 

specializācijas (izņemot 

klavierspēles skolotājs) 

Klavierspēle   + 

4) 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/ 

  + Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Klavierpavadījums   + Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 
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5) 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 mūzika   + Visas prof. bakalaura 

studiju programmas Džeza improvizācija   + 

 

6) Koncertmeistaru 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 

 

Koncert-

meistaru 

katedra 

 

Kora diriģēšana +    

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Dziedāšana +  + 

Ritmika +   

Blokflautas spēle   + 

Orķestra diriģēšana   + 

Koris +   

Instrumenta spēle (stīgu, 

pūšaminstrumentu, 

sitaminstrumentu) 

+   Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs  

Instrumenta spēle   + 

Diriģēšanas pamati   + 

 

7) Stīgu instrumentu 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

 

 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 Stīgu instrumenta spēle  +  Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

 
 

Stīgu instrumenta spēle   + 

Vispārējā metodika/ stīgu 

instrumentu spēles metodika 

 B3  

Vijoļspēles/alta spēles 

metodika 

 B3  

Čella spēles metodika  B3 

 

+ 

Kontrabasa spēles metodika  B3 

 

+ 

Arfas spēles metodika  B3 

 

 

Vijoļspēles/alta spēles 

pedagoģiskā prakse 

 B3  

Čella  spēles pedagoģiskā 

prakse 

 B3 

 

+ 

Kontrabasa spēles 

pedagoģiskā prakse 

 B3 

 

+ 

Arfas spēles pedagoģiskā 

prakse 

 B3 
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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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Stīgu 

instrumentu 

katedra 

 

 

 

Kokles 

klase 

 

 

 

 

Kokles spēle  B3 

 

+ Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

Kokles spēles metodika  B3 

 

 

Kokles spēles 

pedagoģiskā prakse 

 B3 

 

 

8) 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Pūšam-

instrumentu 

katedra 

 

 Vispārējā metodika/ 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles 

metodika 

 B3  

 

 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Pūšaminstrumenta 

spēles metodika  

(atsevišķi pa 

specializācijām) 

 B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Pūšaminstrumenta 

spēles pedagoģiskā 

prakse 

 

 

B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Koka pūšam-

instrumentu 

klase 

Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

 B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs Koka pūšaminstrumenta 

spēle 

  + 

Metāla 

pūšam-

instrumentu 

klase 

Metāla 

pūšaminstrumenta spēle 

 B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs Metāla 

pūšaminstrumenta spēle 

  + 

Sitam-

instrumentu 

klase 

 

 

Sitaminstrumenta spēle  B3  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs  
Sitaminstrumenta spēle   + 

Sitaminstrumentu spēles 

metodika 

  

B3 

 

 

 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Sitaminstrumentu spēles 

pedagoģiskā prakse 

 

  

B3 

 Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

9) Senās mūzikas 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Senās mūzikas 

katedra 

 Senās mūzikas 

ansamblis 

  + Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 
Latīņu valoda +   
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10) 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Kora 

diriģēšanas 

katedra 

 Kora diriģēšana un 

partitūras spēle 

+   Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 
Kora mācība/kora darba 

metodika 

+   

Kora diriģēšana  B5  

Kora literatūra un 

stilistika 

 B5  

Koris un kora darba 

prakse 

+    

Vispārējā metodika/ 

diriģēšanas metodika; 

Vispārējā metodika/ 

kora diriģēšanas 

metodika 

  C1  

 

Kora diriģēšanas 

mācīšanas metodika 

  C1   

Kora diriģēšanas 

pedagoģiskā prakse 

  C1 

Dziedāšanas 

klase 

 

Mūsdienu mūzikas 

vokālās tehnikas 

  C3 

 

C4 

 

Vokālā prakse   C4 

Dziedāšana un vokālā 

darba metodika 

+ +  

Solo dziedāšana  B2  

 

Dziedāšana un vokālā 

metodika 

  

+ 

 Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

skolotājs 

 

11) 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 

Oķestra diriģēšana   + Visas prof. 

bakalaura studiju 

programmas   
Orķestra diriģēšanas pamati   + 
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12) 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

Vokālā 

katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā (vokālā) 

metodika 

 

 

 

 

 
B2 ,C3 Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Vokālā metodika 

 

 

  B2   Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Balss nostādīšanas 

metodika (bērnu, zēnu 

un jauniešu balss 

nostād.) 

 

 

 

 
C3 Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Kora vokālā pedagoga 

balss nostādīšanas 

prakse 

 

 

 

 
C3   Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Solo dziedāšanas 

pedagoģiskā prakse 

  B2 Vispārējās 

izglītības mūz. 

skolotājs 

Operdziedā-

šanas klase 

Skatuves runa +   Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs/ 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

skolotājs 

13) 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

 

 

Mūzikas 

skolotāju  

katedra 

 

 

Psiholoģija  +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

 Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Pedagoģija  +   

Pedagoga ētika  +   

Izglītības vadība  +   

Mūzikas pedagoģija   +   

Mūzikas mācīšana un  skolas kora 

darba metodika (+ aranžēšana,  

+ improvizācija) 

+    

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

 Pedagoģiskā prakse: mācību stundas 

Mūzika vadīšana, kolokvijs specialitātē   

+   

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un 

aizstāvēšana 

+   

Skolas kora darba prakse  +   

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle 

(kokle, blokflauta, sitaminstrumenti) 

+   

Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā 

 

+   

Ritmika +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs 
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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 
Partitūras spēle  B5  Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Kompozīcija   + Studiju kursu var izvēlēties 

visu studiju programmu 

studenti 
Mūsdienu 

kompozīcijas 

tehnikas 

  + 

Aranžēšana 

 

 

 

 

 +  Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Improvizācija    Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

 

specializācija 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs 

Kompozīcijas 

pamati 

   

Orķestra stilu 

vēsture 

   

Instrumentu mācība    

Kompozīcijas 

mācīšanas 

metodika 

   

Kompozīcijas 

mācīšanas 

pedagoģiskā prakse 

   

Kompozīcija   + 

 

15) 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) 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Mūzikas 

tehnoloģiju 

katedra 

Spec. programma 

Sibelius 
  + Studiju kursu var 

izvēlēties visu studiju 

programmu studenti  Elektroakustiskā 

mūzika 

  + 

Akustika   + 
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16) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolokvijs mūzikas vēsturē 

un teorijā 

Valsts 

pārbaud. 

  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs,  

 

Mūzikas vēsture un teorija 

 

+ 
  Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs, Prof. 

mūz. priekšm 

skolotājs 

 

Mūzikas 

vēstures 

klase 

 

 

Mūzikas vēsture/Ievads 

mūzikas vēsturē 

+   Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs, 

Vispārējās 

izglītības mūzikas 

skolotājs 

Latvijas mūzikas vēsture +   

 

Mūzikas 

teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas teorija un analīze +   Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 

Solfedžo +   

Vispārējā metodika/ 

mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika 

 B4 C2  

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika/ 

Solfedžo un mūzikas 

literatūras mācīšanas 

metodika/ 

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika 

  

B4 

 

C2 

Solfedžo un mūzikas 

literatūras ped.prakse  

 B4  

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu pedagoģ. prakse  

  C2 

Solfedžo +   Profesionālo 

mūzikas priekšmetu 

skolotājs 
Mūzikas teorija +   

Harmonija +   

Polifonija +   

Mūzikas forma +   
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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 

teorijas 

klase 
 

 

 

 

 

Harmonija  +  Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

specializācija 

 

Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

skolotājs 

 

 

 

 

 

Polifonija  +  

Formas mācība  +  

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas 

metodika 

 +  

Solfedžo pasniegšanas 

pedagoģiskā prakse 

 +  

Mūzikas literatūras 

pasniegšanas pedagoģiskā  

prakse 

 +  

Bakalaura diplomreferāta 

izstrāde un aizstāvēšana 

 +  

Etno-

muzikoloģ

ijas klase 

Tradicionālā mūzika +   Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

 

17) 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 pamati 

 

 B1  Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 
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18) 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  

Vispārējās 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs, 

Profesionālo 

mūzikas 

priekšmetu 

skolotājs 

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 

 

 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.  

         ZPC nodrošina saikni starp JVLMA īstenotajām izglītības programmām un zinātnisko 

darbību mūzikas un mūzikas pedagoģijas jomā, sekmē jauno zinātnieku iekļaušanos nacionālā 

mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas pedagoģijas 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 prakses īstenošana, koncertprakses, docētāju 

profesionālās meistarības pilnveides nodrošināšana. 

JVLMA prakses un sadarbības līgumus ir noslēgusi: 

- ar 146 izglītības iestādēm; 

- ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru; 

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) 

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 un RPIVA. Sadarbība notiek šādās jomās:  

- studenti klausītāja statusā apgūst brīvās izvēles studiju kursus;  

- studējošie klausītāja statusā apgūst atsevišķas studiju programmas daļas studiju kursus, piem.: 

LKA – profesionālo bakalaura studiju programmu studenti brīvās izvēles studiju kursus 

svešvalodās), LU – pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus; 

- docētāji profesionālās meistarības pilnveides nolūkā klausās GURU lekcijas; 

- tiek īstenoti kopīgie pedagoģiki metodiskie un mākslinieciski radošie projekti;  

http://www.aecinfo.org/
http://www.abam.dk/
http://www.elia-artschools.org/
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- 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. JVLMA ir noslēgusi divpusējos līgumus ar 100 Eiropas mūzikas augstskolām. 

Atskaites periodā JVLMA 16 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 

       2013./2014.akadēmiskajā gadā Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports studiju 

programmu studenti ERASMUS apmaiņas programmā nav studējuši. 

1.15.4. ārvalstu studējošo skaits kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju programmām, norādot 

studiju ilgumu, valsti  

Atskaites periodā studēja 14 studējošie, kuri apguva studiju virziena Izglītība, pedagoģija un 

sports atsevišķus studiju kursus: Instrumenta spēles mācīšanas metodiku, psiholoģiju, u.c.  
Ārvalstu studējošo skaits 

pa studiju programmām 

Studiju programma Studiju ilgums Valsts 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

4 gadi Turcija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

4 gadi Ukraina 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

4 gadi Lietuva 

1 Vokālā mūzika /bakalaura līmenis/ 4 gadi Krievija 

1 Vokālā mūzika /bakalaura līmenis/ 4 gadi ASV 

1 Instrumentālā mūzika /Džeza ģitāra/ 

bakalaura līmenis/ 

1 gads Norvēģija 

1 Instrumentālā mūzika /bakalaura 

līmenis/ 

1 semestris Vācija 

1 Mūzikas vēsture un 

teorija/Etnomuzikoloģija 

 /bakalaura līmenis/ 

1 semestris Somija 

1 Instrumentālā mūzika /maģistra 

līmenis/ 

2 gadi Uzbekistāna 

1 Mūzika/kompozīcija /maģistra līmenis/ 2 gadi ASV 

1 Mūzika/Flautas spēle /maģistra 

līmenis/ 

1 gads Dānija 

1 Mūzika/Vijoļspēle /maģistra līmenis/ 1 semestris Polija 

1 Mūzika/Klarnetes spēle /maģistra 

līmenis/ 

1 semestris Polija 

1 Mūzika/Trombona spēle /maģistra 

līmenis/ 

1 semestris Itālija 

Studiju virziena raksturojumu par 2013./2014.akadēmisko gadu veica Studiju programmu direktore 

I.Baltābola, pamatojoties uz JVLMA katedru vadītāju iesniegtajiem katedru darba pašnovērtēšanas 

ziņojumiem. 

 

Rektors                                                                   profesors A.Sīmanis

  



82 

 

 

 

 

Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports 

pašnovērtējuma ziņojums  
 

 

 

 

II.  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 

studiju programmu raksturojums 

 

 

par 2013./2014.akadēmisko gadu 
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2.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs“ 
kods 42141   

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Mūzikas skolotāju katedras vadītāja lektore L.Batņa 

Muzikoloģijas katedras vadītājs doc. J.Kudiņš 

Kora diriģēšanas katedras lektors J.Baltiņš 

Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 

Vokālās katedras vadītāja lektore Z.Krīgere 

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 vispārējās izglītības 

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

pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās 

zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai 

attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, 

balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas 

darbības un mūsdienīguma principiem, ievēro Latvijas tautas intereses, iekļaujoties starptautiskajā 

kultūras apritē, saglabā un attīstīta nacionālās mūzikas kultūras mantojumu. 

Uzdevumi 

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

skolotāja pienākumu veikšanai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolas, pamata un 

vidējās izglītības pakāpēs; 

- sniegt studentiem skolas kora diriģenta pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās  

zināšanas un prasmes, lai skolas koru augstvērtīga darbība sekmētu Latvijas Dziesmu un deju 

svētku tradīciju  saglabāšanu un attīstību, kas ir latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa; 

- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas 

pedagoģijas nozarē;  

- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un 

psiholoģijas atziņām un aktivitātēm mūzikas skolotāja un kora diriģenta profesijā, kuri, 

integrējoties profesionālo mūziķu  izglītošanas vidē, būtu motivēti starptautiski atzīta Latvijas 

nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā 
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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:     profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas 

nozares teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 

tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Mūzikas un skolas kora darba 

metodika) apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un izpratni tādā līmenī, lai veiktu vispārējās 

izglītības mūzikas skolotāja pienākumus. kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja 

profesijas standartā iestrādātajām prasībām, t.i.:  

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

audzināšanas mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācību priekšmeta Mūzika pedagoģiskā procesa 

plānošanu un vadību, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanu, izglītojamā personības 

izaugsmes veicināšanu, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un 

izziņas intereses mācību priekšmetā rosināšanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģiju, 

mācību materiālu sagatavošanu, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās 

pētniecības metodēm, skolotāja profesionālo ētiku;  

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

analīzes tehnoloģiju, mūzikas notācijas apguvi un muzikālās dzirdes attīstības paņēmieniem,  

izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām.  

Kompetence: iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, 

mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, 

izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas 

pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa zināšanu - mūzikas 

mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  

Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 

izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to 

daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti: students, apgūstot vispārizglītojošos (latviešu valodas kultūra, uzņēmējdarbības pamati, 

svešvalodas, pedagoga  ētika un filosofija), pedagoģijas, psiholoģijas un mūzikas nozares teorētiskos  

un praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, dziedāšana, kora darba prakse, 

improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas vispārējās izglītības mūzikas skolotāja pienākumu veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis 

prasmes: pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas vispārējās 

izglītības programmu īstenošanas jomā, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot 

izvirzītos mērķus un uzdevumus, noteikt izglītojamo individuālās īpatnības, motivēt un ieinteresēt 

izglītojamos mācību darbam, veidot pozitīvas izglītojamo savstarpējās attiecības vadīt mācību 

priekšmeta Mūzika un skolas kora nodarbības, analizēt skaņdarbus, noteikt mūzikas izteiksmes 

līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, izvēlēties un novērtēt skaņdarbu atbilstību izglītojamā 

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

saglabāt atmiņā un reproducēt dzirdētos skaņdarbu fragmentus, atsevišķus mūzikas izteiksmes 

līdzekļus, skaņdarbu kopumā, ar balsi un mūzikas instrumentu demonstrēt mācību materiālu 

(dziesmas solo, korim vai ansamblim, instrumentālie skaņdarbi),  iemācīt to izglītojamajiem,  
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panākt augstvērtīgu skaņdarba atskaņojumu solo, ar kori, ansambli vai orķestri, piemērojot 

skaņdarba interpretācijas prasībām atbilstošas vokālās  vai instrumenta spēles prasmes, atbilstošu 

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

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

muzicēšanas sastāviem, improvizēt ar balsi un ar instrumentu, prast izglītojamos iesaistīt 

improvizācijas procesā. Students ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas 

profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar 

vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 

piedaloties organizētajos projektos. 

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

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

ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas skolotāja 

pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas mācību priekšmeta programmas, atlasīt un veidot 

mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 

stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 

zināšanas un prasmes, patstāvīgipatstāvīgi iestudēt, demonstrēt un publiski atskaņot vidējās 

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

dažādu laikmetu un stilu skaņdarba satura atklāsmei komponista pielietotos mūzikas izteiksmes 

līdzekļus, salīdzināt skaņdarbu interpretācijas, formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, 

analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mūzikas un pedagoģijas zinātnes nozarē 

un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

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

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

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

lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts 

valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti: studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas analīze, 

Mūzikas teorija un vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, Izglītības 

vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un prasmes iegūt un 

atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, kas 

nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās informācijas iegūšanu, 

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

programmu, elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību materiālu prezentēšana, 

izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt attīstības un personības psiholoģijas dažādas 

teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus un likumsakarības praksē, risināt 

problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un sadzīves situācijas, ir 

ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai mūzikas 

pedagoģijas nozarē. 

Kompetence 

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

informāciju mūzikas un pedagoģijas jomā un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas 

mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē mūzikas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot 

pedagoga profesionālo ētiku, izvērtēt vispārējās izglītības mūzikas skolotāja profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties vispārējās  izglītības mūzikas jomas attīstībā.  
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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). 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
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

 
Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 
 

 

 
Kontakt-

stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa–159 ECTS KP 

I. Profesionālie studiju kursi  - 129  ECTS KP 

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 33  ECTS KP 
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  

- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 

skolas;  

- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 

- Pedagoģisko 

pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

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

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

Informācijas 

tehnoloģijas 
pedagoģijā 

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

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 10 30     30i/ 

1,5 

   

Mūzikas 

mācīšanas un 

kora darba 

metodika: 

- Mūzikas  

mācīšanas 

metodika; 
- Skolas kora 

darba metodika; 

- Mūzika 
pirmsskolā 

Praktiskā daļa:  

- Improvizācija 
 

- Aranžēšana 

12 

 

G/I 160 150/10  
 

 

 
 

15iv/ 

1,5 

 
 

 

 
 

30iv/ 

1,5 

 
 

 

 
 

15iv/ 

1,5 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

15iv/1,5 

  

 

6 
 

G 

 

85 

 

75 

1,5 
 

G 10 
 

30 
    

30iv/ 

1,5 
  

  
 

1,5 

 

G 

 

25 

 

15     
15iv/ 

1,5 
 

  
1,5 G/I 20 15/5        15/5i/ 

1,5 

1,5 G/I 20 15/5       15/5i/1,5 

 
1.2. Mūzikas nozares studiju kursi –  96 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 46,5 ECTS KP 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

16,5 I 258 182 30i/ 

1,5 

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

E/3 

20 E/3   

K.Orfa sistēmas 
instrumentārija 

spēle: 

 
4,5 

 
I 

 
45 

 
75 

        

Kokle     15iv

/ 
1,5 

  

Blokflauta      15  
i/ 

1,5 

15 i/ 
1,

5 
Sitaminstrumenti      15 15 

Ritmika 3 G 20 60 30i/1,5 30i/1,5       

Klavierspēle 12 I 215 105 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15iv/ 

1,5 

15i/

1,5 

15iv/ 

1,5 

15E/3  

Dziedāšana un 
vokālā darba 

metodika 

 
10,5 

 
I/G 

 
160 

 
90/30 

 

15i/ 
1,5 

15i/ 
15i 

/ 

1,5 

15i/ 
15i 

/ 

1,5 

15i/ 
1,5 

15i/
1,5 

15E/3   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 
Skatuves runa 1,5 G 10 30       30i/1,5  

Kora mācība/ 

kora darba 
metodika 

1,5 G 10 30 30i/ 

1,5 

       

Latīņu valoda 1.5  25 15  15i/1,5       

Solfedžo 9 G 60 180 30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30i/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 

  

Tradicionālā 
mūzika 

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

       

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/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/9 30iv/ 

1,5 

30/kolok

vijs E/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/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   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakustiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 
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/ 

3 

20/10i 

/1,5 

    

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

Filosofija un 

estētika 

4,5 P 60 60       30i/ 

1,5 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 

B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 
Dejas pamati 4,5 G 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Ritmikas metodika 3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 

prakse  

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE/3 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss 
Solo dziedāšana 4,5 I 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Vokālā metodika 3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE/3 
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B3 -  Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Instrumentālā mūzika” 

mūzikas vidusskolas prasību līmenī) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles 

daļā studiju kursu „Instrumenta spēle”  ECTS 9 KP apjomā. 

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 
metodika 

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

   

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 65 15      15DE/3   

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE/3 

B4 -  Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Mūzikas 

teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī) 

Mūzikas teorija 4,5 G 90 30      15i/ 

1,5 

15E/3  

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Solfedžo un 

mūzikas 

literatūras 

mācīšanas 

metodika 

3 G 65 15      15DE/

3 

  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15DE/

3 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 

Kora diriģēšana  3 I 70 10      10E/3   

Partitūras spēle 1,5 I 25 15        15i/ 

1,5 

 

Kora literatūra 

un stilistika 

6 G 100 60     15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Senā baznīcas 

mūzika 

3 G 50 30       15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

 

B6- Priekšnosacījumi zināšanu un prasmju līmenim, lai uzsāktu studiju kursu apguvi: 

1)ziināšanu un prasmju līmenim jāatbilst  mūzikas (profesionālās vai profesionālās ievirzes) vidusskolas izglītības programmas Pūšaminstrumentu 

spēle vai Sitaminstrumentu spēle  noslēguma prasībām. Profesionālo atbilstību students pierāda sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu 

pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu spēlē;  

2) studentiem, kuri izvēlas apgūt  B6 daļas studiju kursus,  jau no 1.semestra jāizvēlas C-brīvās izvēles daļā studiju kursu „Instrumenta spēle”   

ECTS 9 KP apjomā; 

3)studiju periodā no 1. līdz 4.semestrim, A daļas studiju kursa Diriģēšana un partitūras spēle saturā iekļaut pūtēju orķestra repertuāru un tā 

apguvei plānot vienu trešo daļu no studiju plānā paredzētajām kontaktstundām.  

 

B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi 

Pūtēju orķestra 

diriģēšana 

4,5 I 75 45     15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

 

Pūtēju orķestra 

darba metodika 

4,5 G 90 30     15i/ 

1,5 

15DE/

3 

  

Pūtēju orķestra 

diriģēšana un 

orķestra darba  

prakse 

4,5 I 80 40       20i/ 

1,5 

20 

DE/3 

 

C5  - vispārējais izvēles kurss 

 Instrumenta 

spēle 

*) 9 I 150 90 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

*) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 ECTS KP 

apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināšanas un prasmes: 

- * mācīt  kora diriģēšanu;   

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 
- *  strādāt par kora vokālo pedagogu;; 

- *  veikt kora dziedātāja pienākumus 

Skaidrojums: studiju kursu ar iezīmi *)  var izvēlēties tikai kompleksi;  
vispārējos izvēles kursus drīkst izvēlēties vienu individuālo nodarbību un divus grupu nodarbību kursus vai trīs  grupu nodarbību kursus  

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas  pedagoga studiju kursi   
Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Kora 

diriģēšanas 

metodika 

3 G 65 15      15 

DE/ 3 
  

Pedagoģiskā 

prakse 

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

15 
DE/3 

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss 
Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Mūzikas 
teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 
metodika 

3 G 65 15      15 

DE/ 3 
  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15 

DE/3 

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss 
Vispārējā 

metodika 

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Balss nostādīšanas 
metodika 

(darbs ar: 

 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 

jauniešu balsīm)  

3 G 65 15      15 

DE/ 3 
  

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 90 30       15i/ 

1,5 

15 

DE/3 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 
Mūsdienu mūzikas 
vokālās tehnikas 

4,5 G 90 30     15 
i/1.5 

15 
E/ 3 

  

Vokālā prakse 4,5 I 90 30       15i/1,5 15DE/3 

C5  - vispārējais izvēles kurss 
Latvijas un 

Baltijas 

tradicionālā 
mūzika 

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

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

Tradicionālā 

dziedāšana 

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

 

   

Tradicionālā 

instrumenta spēle 

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

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

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

Skatuves 

uzvedības kultūra 

3 G 65 15      15i/3   

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

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

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

Orķestra 
diriģēšana 

3 I 50 30      15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

  

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

Instrumenta spēle 3 I 50 30        15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

*) 9 I 150 90 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5   

*) Studentiem, kuri izvēlas B3 daļas studiju kursus.   
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Studiju kursi 

 

ECTS 
KP 

N
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 
darba stundu 

skaits 

 

 

Kontakt-
stundu skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

 

Prakse –  40,5 KP 
Meiteņu koris un 

kora darba prakse  
piezīme: *) 

kolektīvais 

patstāvīgais darbs 
kontaktstundu 

ietvaros) 

 

 

36 

 

 

G 

 

 

600 

 

 

#)  360 

 

 

90i/ 

10,5 

 

 

90i/ 

4,5 

*60 

30 

90i/ 

4,5 

*60 

30 

90i/ 

3 

*60 

30 

90i/ 

3 

*60 

30 

90i/ 

1,5 

*60 

30 

90i/ 

4,5 

*60 

30 

90i/ 

4,5 

B daļas Kora 
diriģenta studiju 

kurss:  

Jauktais koris un 
kora darba prakse 

piezīme: *) 

kolektīvais 
patstāvīgais darbs 

kontaktstundu 

ietvaros) 

 
36 

 
G 

 
600 

 
*360 

 

 
120i 

/ 

10,5 
 

 

 
120E 

/ 

4,5 

 
60 

* 60 

120i 
/4,5 

 

 
60 

* 60 

120E /3 

 
60 

* 60 

120i 
/3 

 
60 

* 60 

120E 
/1,5 

 
60 

* 60 

120i 
/4,5 

 
60 

* 60 

120i 
/4,5 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 50 70    25i/ 

1,5 

25i/ 

1,5 

20i/ 

1,5 

  

 

Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 

mācīšanas un 

kora darba 

metodika 

 

3 

 

G 

 

50 

 

30 

      

 

 

30DE/3 

 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 
3 

 
I 

 
60 

 
20 

        
20DE/3 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 

stunda Mūzika   

 
 

 

4,5 

 
 

 

I 

 
 

 

80 

 
 

 

40 

       
20i/1,5 

 
 

 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 

stunda Mūzika  

un kolokvijs 

specialitātē 

        
20 

DE/3 

Kora diriģēšana  

(koncert-

programmas 

daļa) 

 

4,5 

 

I 

 

70 

 

50 

       

30i/ 

1,5 

 

20DE 

/3 

Darbs ar skolas 

kori 

3 I 75 5        5 

DE/3 

 

B5 daļas Kora 

diriģenta studiju 

kurss: Koncert-

eksāmens kora 

diriģēšanā un 

darbs ar  kori 

 

4,5 

 

I 

 

60 

 

60 

       
30 i/ 

1,5 

(5 
stundas 

darbs 

ar 
skolas 

kori) 

 
30 

DE /3 

(5 
stundas 

darbs 

ar 
skolas 

kori) 
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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  
 

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–159 ECTS KP 
I  Profesionālie studiju kursi  - 129  ECTS KP 

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 30  ECTS KP 
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- sociālā; 

- pirmsskolas 

bērnu 
attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 4 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: 

- vispārējā; 

- sociālā; 
- pirmsskolas 

un skolas; 

- pedagoģiskā 
psiholoģija; 

- pedagoģisko 

pētījumu 
metodika 

7,5 P 3 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. 
Pedagoga 
ētika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 

* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas; 

* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  

* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   
Izglītības 

vadība 
1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 

pamatzināšanas: 

* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 

izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 

sistēmā; 

* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 

izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 

novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 

 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo 

obligāto dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu 

veikšanai atbilstošajā dokumentā. 
Informācijas 

tehnoloģijas 
pedagoģijā 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursā students apgūst informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas iemaņas, kas nodrošina atbilstoša mācību 

priekšmeta apguves procesā nepieciešamās informācijas 

iegūšanai, apstrādei un lietošanai: 

informācijas meklēšana ABC internetā, interneta informācijas 

veidi, informācijas apstrāde ar MS WORD programmu, 

elementāru aprēķinu veikšana MS Excel programmā, mācību 

materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT 

programmu. 
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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 
pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās 

didaktikas principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un 

radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 

pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Mūzikas 

mācīšanas un 

kora darba 

metodika: 

- Mūzikas  

mācīšanas 

metodika; 

 

 

 

 

- Skolas kora 

darba metodika; 

 

 

 

- Mūzika 

pirmsskolā; 

 

 

 

- Improvizācija;  

 

 

 

 

 

- Aranžēšana 

12 G/I 8 sem. DE  

Studiju kursā students apgūst: 

Mūzikas mācīšanas metodiku visās izglītības pakāpēs vispārējās 

izglītības iestādēs:  

Mūzikas stundas didaktiskos aspektus, mūzikas mācīšanas 

didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu 

modeļus, mūzikas stundu struktūru, organizatoriskos aspektus, 

mūzikas mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, 

satura apguves metodes, tai skaitā K.Orfa sistēmas instrumentāriju, 

skolēnu sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

- Skolas kora darba metodikā: 

Muzikālās dzirdes tipus un to raksturojumu, skaņveides apguves 

principus, balss aparāta uzbūvi, balsu iedalījumu kora balsu grupās, 

kora mēģinājumu organizācijas principus, skaņdarbu iestudēšanas 

metodiku. 

- Mūzika pirmsskolā: 

 Muzikālās un fonemātiskās dzirdes kopsakarības bērnu dzirdes 

attīstībā, mūzikas stundas organizēšanas metodiskos principus, 

dzirdes un mācību satura apguves metodes darbā ar bērniem. 

- Improvizācija 

Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves 

procesā students attīsta improvizācijas prasmes, apgūst 

improvizācijas metodiskos paņēmienus, kas nepieciešami 

daudzveidīgu metožu pielietošanai mācību priekšmeta Mūzika 

mācīšanas procesā. 

- Aranžēšana  

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot vokālās un 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem kora vai ansambļa 

veidiem a cappella, ar klavieru vai citu instrumentu pavadījumu 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

1,5 

  

 

4 sem. 

 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

1 sem. 

 

 

 

 

 

1 sem. 

 
 

 

iv 
 

 

 

 

 

 
iv 

 
 

 

 
 

iv 

 
 

 

 
i 

 

 
 

 

 

 

i 

1.2. Mūzikas nozares studiju kursi – 99 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

16,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir sagatavots patstāvīgam 

darbam ar skolas kori, spēj mācīt vadīt un publiski diriģēt skolas 

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, tiek sagatavots darbam ar kori.  

K.Orfa sistēmas 

instrumentārija 

spēle: Kokle, 

Blokflauta, 

Sitaminstr. 

 

4,5 

 

I 

 

3 sem 

 

i 

Studiju kursa apguves procesā studenti iegūst pamatprasmes 

instrumenta spēlē, kas nepieciešamas mūzikas nodarbību 

vadīšanai vispārējās izglītības iestādēs.  

Ritmika 3 G 2 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. 
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bību 
veids 

Studiju 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Klavierspēle 12 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 

mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 

kopām.   

Solo dziedāšana 

un vokālā darba 

metodika 

 

10,5 

 

I/G 

6 sem. E Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes 

un vokālā darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami 

mūzikas skolotāja un skolas kora diriģenta pienākumu 

veikšanai. 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

Mūzikas mācību priekšmeta satura apguves procesā un skolas 

kora nodarbībās ar balsi demonstrēt vokālos skaņdarbus vai to 

fragmentus, kora balsu partijas, sadzirdēt un novērst 

dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides 

neprecizitātes, iemācīt apgūt vokālās prasmes un  lietot tās 

dziedot korī, ansamblī vai solo. 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 

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. 

Kora mācība/ 

kora darba 

metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students iegūst zināšanas par 

koru tipiem un veidiem, kora balsu īpatnībām, balsu 

diapazoniem un to attīstības paņēmieniem, vokālā darba mācību 

metodēm darbā ar skolas kori, kora nodarbību organizēšanas 

principiem, skaņdarba iestudēšanas paņēmieniem. 

Latīņu valoda 1.5  1 sem. i 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.  

Studiju kursa apguves rezultātā students prot pareizi izrunāt, 

lasīt, tulkot un interpretēt tekstus latīņu valodā, izprot 

skaņdarba saturu. 

Solfedžo 9 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 izjū tu, 

pilnveidojis ritmisko u.c. iemaņu koordinācijas prasmes, 

apguvis zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un to 

praktisko pielietojumu skaņdarbu interpretācijā.   

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 

par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 

īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 

kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 

kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

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. 
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bību 
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Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

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. 

 

Mūzikas 

vēsture un 

teorija 

22,5 P/G 6 sem. Kolokvijs/E 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. 
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ECTS 

 
KP 
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Nodar

bību 
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Studiju 
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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 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.  

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina  izpratnes līmenī par kultūras 
veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas atšķirībām, mērķiem un 

darbības principiem, kultūras tipoloģiskās klasifikācijas veidiem un principiem, 

reliģijas lomu cilvēka pasaules modeļa un vērtību veidošanās procesus, eksistenciālo 
problēmu risināšanu, spēj raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt 

civilizācijas un kultūras, patstāvīgi analizēt kultūras struktūruun izdalīt galvenās 

vērtības kā kultūras kodolu, spēj izmantot kritisko domāšanu, analizējot dažādu 
kultūru, subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, spēj izvirzīt problēmu 

jautājumus un diskutēt par kultūru un sociālajiem procesiem – to saistībā ar mākslu un 

mūziku, būs orientēts izstrādāt sistemātisku un motivētu personisko viedokli par 
dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga metodēm.  

Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesības un 
blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 

civilā aizsardzība) 

 

1,5 

 

P 

 

1 sem. 

 

i 

Studiju kursa apguves rezultātā students orientējas Latvijas darba likumdošanas 

pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos pamatus, darba devēja un 
darbinieka pienākumus un tiesības, orientējas autortiesību un blakus tiesību 

specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un 

civilo aizsardzību  atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 
Literatūra mūzikā 

 
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. 

Uzņēmējdarbības 

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 un 

estētika 

4,5 P 2 sem. i Kursa satura apguves rezultātā students  zina vispārīgās antīkās, viduslaiku, 

renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta estētikas iezīmes, izprot to atšķirības, zina 

estētikā svarīgākos domātājus un viņu nozīmīgākos darbus, kā arī izprot to galvenās 
idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai sameklētu nepieciešamos tektuālos 

avotus un interpretējošo literatūru ar estētiku saistītu jautājumupadziļinātai izpētei, 

studenti prot analizēt gan ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas  profesionālajā vidē 
sastopamos priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students spēj izvērtēt 

estētikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, spēj argumentēt un aizstāvēt savu 

pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad nepieciešama padziļināta 

kāda jautājuma, viedokļa,  nostājas vai priekšstatu izpēte. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai spētu komunicēt, izteikt viedokli par 

jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, spēj izprast vidēji sarežģītus tekstus par 
vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot jaunākos informācijas līdzekļus, spēj atlasīt 

vajadzīgo informāciju. Students ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu 

veikšanai, kas formulētas vokālista 5.līmeņa profesiju standartā, prot lietot valodu kā 
informācijas ieguves, izziņas un apmaiņas līdzekli, izprot valodas sistēmu un normas, 

valodas kultūru un stilus,  sociokultūras kompetencē izmanto valodu kā izziņas, 

sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā. Izprot valodas 
lietošans īpatnības daudzkultūru vidē.   
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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 – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  13,5 KP 

B1 - Ritmikas pedagoga studiju kursi 

Dejas pamati 4,5 G 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas ritmikas 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. 
 

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Ritmikas 
metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse  

4,5 I 2 sem. DE 

B2  - Solo dziedāšanas pedagoga studiju kurss  

Solo dziedāšana 4,5 I 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

solo 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. 
 

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Vokālā 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B3 -  Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai “Instrumentālā 

mūzika” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)  

Instrumenta 

spēle 

4,5 I 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

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. 

Vispārējā 

metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēles 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B4 -  Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kursi (jābūt iepriekš apgūtai  izglītības programmai 

“Mūzikas teorija” mūzikas vidusskolas prasību līmenī)  

Mūzikas 

teorija 

4,5 G 2 sem. E Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

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. 

Vispārējā 
metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Solfedžo un 

mūzikas 

literatūras 

mācīšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

B5 -  Kora diriģenta studiju kursi 

Kora 

diriģēšana  
3 I 1 sem. E Studiju kursa saturā students apgūst kora diriģēšanas prasmes 

dažādu stilu un laikmetu kora skaņdarbu interpretācijai, tiek 

sagatavots darbam ar amatieru kori. 

Partitūras 

spēle 
1,5 I 1 sem. i Studiju kurss apguve studentam attīsta prasmes spēlēt dažādu 

laikmetu, stilu un faktūru kora skaņdarbus, akcentējot prasmi 

panākt skaņdarbu vokālo skanējumu, spēlēt C atslēgās 

pierakstītos kora darbus, attīsta prasmi transponēt skaņdarbus, 

veidot vokāli instrumentālu partitūru klavieru pārlikumus.  

Kora 

literatūra un 

stilistika 

6 G 4 sem. i Studiju kurss sniedz 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 saturs sniedz teorētiskās zināšanas par neimu 

zīmējumu modifikācijām, to nozīmi, gregorisko dziedājumu 

vēsturi, to kopsakaru ar Rietumu tradīcijas baznīcas liturģiju, 

gregorisko korāļu modoloģiju, viduslaiku mūzikas literatūru.  

Studiju kursa apguves procesā students apgūst gregoriskās 

dziedāšanas prasmes un vienkāršu neimu diriģēšanas 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 

B6 – Skolu pūtēju orķestru diriģēšanas studiju kursi 
Pūtēju orķestra 

diriģēšana 
4,5 I 3 sem. iv Studiju kursa saturā students apgūst pūtēju orķestra diriģēšanas 

prasmes dažādu stilu un laikmetu orķestra skaņdarbu 

interpretācijai, tiek sagatavots darbam ar skolas pūtēju orķestri.  
 

Pūtēju orķestra 
darba metodika 

4,5 G 2 sem. DE Studiju kursā students apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas pūtēju orķestra darba metodikā, apgūst  nodarbību  

organizācijas didaktiskos principus, satura prasības, satura 

plānošanu, satura apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu 

vērtēšanas veidus, formas, kritērijus.  

Studiju kursu apguves noslēgumā students pierāda savu 

kompetenci, kārtojot diplomeksāmenu. 
Pūtēju orķestra 

diriģēšana un 

orķestra darba  
prakse 

4,5 I 2 sem. DE 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. Savu 

kompetenci studiju kursa noslēgumā pierāda, kārtojot 

diplomeksāmenu.  

C5  - vispārējais izvēles kurss - *) Studentiem, kuri izvēlas B6 daļas studiju kursus.   
Instrumenta 
spēle 

*) 9 I 6 sem. i  

C daļa – brīvās izvēles kursi  9 ECTS KP 
apgūstot izvēles studiju kursu, studējošais iegūst radniecīgai specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  zināša nas un prasmes: 

- * mācīt  kora diriģēšanu;   
- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- *  strādāt par kora vokālo pedagogu; 

- *  veikt kora dziedātāja pienākumus 

C1– profesionālās izglītības kora diriģēšanas pedagoga studiju kursi    
Vispārējā 
metodika 

1,5 G 1 sem. i Studiju kursi sniedz teorētiskās zināšanas kora diriģēšanas mācību 
priekšmeta 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. 

Kora 
diriģēšanas 

metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 2 sem. DE 

C2 - mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga studiju kurss  

Vispārējā 

metodika 
1,5 G 1 sem. i 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. 

Mūzikas 
teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 
metodika 

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 
4,5 I 2 sem. DE 

C3 - kora vokālā pedagoga studiju kurss  

Vispārējā 

metodika 
1,5 G 1 sem. i 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. 

Balss 

nostādīšanas 
metodika 

(darbs ar: 

 bērnu balsīm,  
zēnu balsīm, 

jauniešu 

balsīm)  

3 G 1 sem. DE 

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 2 sem. DE 

C4 - kora dziedātāja studiju kurss 

Mūsdienu 
mūzikas 

vokālās 

tehnikas 

4,5 G 2 sem. E Studiju kurss piedāvā iegūt zināšanas un prasmes mūsdienu vokālās 
mūzikas tehnikās, analizējot vokālo skaņdarbu partitūras, dziedot 

korī vai solo, ar nolūku radīt iespējas kora diriģentam vai mūzikas 

skolotājam paplašināt savu darbības loku, nodrošinot korus ar  
profesionālajiem dziedātājiem. Vokālā prakse 4,5 I 2 sem. DE 
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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 

C5  - vispārējais izvēles kurss 

Latvijas un 
Baltijas 

tradicionālā 

mūzika 

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.  
Ansamblis 3 G 2 sem. i 

Tradicionālā 

dziedāšana 

1,5 G 1 sem. i 

Tradicionālā 

instrumenta spēle 

1,5 G 1 sem. i 

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/kom
pozīcija 

3 I 2 sem. i 

Instrumenta spēle 

*) Studentiem, 

kuri izvēlas B3 
daļas studiju 

kursus. 

3 I 2 sem. i 

 
*) 9 

 

I 

 
6 sem. 

 
i 

Prakse –  40,5 KP 

Meiteņu koris un 

kora darba prakse  

un/vai 

36 G 8 sem. i Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 

dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā   - dziedot 

korī, strādājot ar kori, studējot pasaules kora literatūras izcilākos 
paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba 

interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem. 

B daļas Kora 
diriģenta studiju 

kurss:  

Jauktais koris un 
kora darba prakse 

 
36 

 
G 

 
8 sem. 

 
i 

Studiju kurss ir paredzēts, lai students apgūtu: praktiskās iemaņas 
dažādu stilu, laikmetu un žanru kora mūzikas interpretācijā   - dziedot 

korī, strādājot ar kori, studējot pasaules kora literatūras izcilākos 

paraugus, iegūtu prasmi iemācīto diriģēšanas tehniku pakļaut skaņdarba 
interpretācijas prasībām un mākslinieciskajiem uzdevumiem.  

Pedagoģiskā 

prakse 

4,5 I 3 sem i Pedagoģiskās prakses laikā studējošie pirmsskolas izglītības iestādēs, 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs iegūst prasmes 

mācību priekšmeta Mūzika stundu un skolas koru nodarbību vadīšanā. 

Valsts pārbaudījumi – 18  
Mūzikas 

mācīšanas un kora 
darba metodika 

 

3 

 

G 

 

    1sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina Mūzikas mācīšanas un kora 

darba metodikas zināšanas un pierāda savu kompetenci.  
 

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.  

 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 

stunda Mūzika un 
kolokvijs 

specialitātē 

 

4,5 

 

I 

 

2 sem. 

 

DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 

priekšmeta Mūzika stundu vadīšanā un  pierāda savas prasmes 

diplomeksāmenā. 

Kora diriģēšana  

(koncert-
programmas daļa)  

 

4,5 

 

I 

 

2 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba 

prasmes ar kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmena 
programmas publiskajā atskaņojumā. 

Darbs ar skolas 

kori 

3 I 1 sem. DE Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba 

prasmes ar skolas kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā  

B daļas Kora 

diriģenta studiju 

kurss: Koncert-

eksāmens kora 
diriģēšanā un 

darbs ar kori 

 

4,5 

 

I 

 

2 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina kora diriģēšanas un darba 

prasmes ar jaukto kori, pierādot savas prasmes diplomeksāmenā.  
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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 pedagoģiski 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%.  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses norises vietās un koncertprojektos.  

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 skokotāja 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:  

ECTS 159 KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – ECTS 30 KP:  

Latviešu valodas kultūra, Reliģijas vēsture, Literatūras vēsture,  

Mākslas vēsture, Uzņēmējdarbības pamati  

(darba tiesiskās attiecības un projektu izstrādes un vadīšanas pamati) 

 Filozofija, Svešvaloda 

 2.Profesionālie studiju kursi ECTS 129 KP, no tiem: 

 2.1. Pedagoģijas nozares studiju kursi ECTS 33 KP: 

Psiholoģija, Pedagoģija, Pedagoga ētika, Izglītības vadība,  

Informācijas tehnoloģijas, Mūzikas pedagoģija,  

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika  

(tematiskās daļas – mūzikas mācīšanas metodika 

, K.Orfa sistēmas instrumentārijs, skolas kora darba metodika, 

mūzika pirmsskolā, improvizācija, aranžēšana). 

2.2. Mūzikas nozares studiju kursi ECTS 96 KP 

Praktiskā daļa – 46,5 KP 

Diriģēšana un partitūras spēle, K.Orfa sistēmas instrumentu spēle,  

Ritmika, Klavierspēle, Dziedāšana un vokālā darba metodika 

Teorētiskā daļa – 49,5 KP 

Kora mācība un kora darba metodika, Skatuves runa,  

Latīņu valoda, Solfedžo, Tradicionālā mūzika, Ievads mūzikas vēsturē,  

Mūzikas teorija un analīze, Laikmetīgās mūzikas vēsture un estētika, 

Mūzikas vēsture un teorija, Latvijas mūzikas vēsture. 
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B daļa – ierobežotās 

izvēles daļa 

(profesionālās 

specializācijas kursi): 

ECTS 13,5 KP 

 

B1 – Ritmikas pedagoga studiju kursi  

Dejas pamati, Vispārējā metodika, Ritmikas mācīšanas metodika,  

Pedagoģiskā prakse. 
 

B2 – Solo dziedāšanas pedagoga studiju kursi 

Solo dziedāšana,  Vispārējā metodika, Vokālā metodika,  

Pedagoģiskā prakse. 

 

B3 – Mūzikas skolas instrumenta spēles pedagoga studiju kursi  

(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai Instrumentālā mūzika” 

 mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī). 

Instrumenta spēle, Vispārējā metodika,  

Instrumenta spēles mācīšanas metodika, Pedagoģiskā prakse. 

 

B4 - Mūzikas skolas mūzikas teorētisko priekšmetu  

pedagoga studiju kursi  

(jābūt iepriekš apgūtai izglītības programmai ” Mūzikas teorija” 

 mūzikas vidusskolas noslēguma prasību līmenī). 

Mūzikas teorija, Vispārējā metodika,  

Solfedžo un mūzikas literatūras  mācīšanas metodika,  

Pedagoģiskā prakse. 

 

B5 – Kora diriģenta studiju kursi  

Kora diriģēšana, Partitūras spēle, 

 Kora literatūra un stilistika,  

Senā baznīcas mūzika 

C daļa - brīvās izvēles 

kursi –  9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās  

atbilstoši studiju programmas specializācijas 

 un profesijas standarta prasībām. 

Prakse – 39 ECTS 

 KP : 

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,  

darbs ar skolas kori vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs 

 (pirmsskola, pamatizglītība, vidējā), koris un kora darba prakse. 

 

Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika,  

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda Mūzika,  

Kora diriģēšana un darbs ar skolas kori  

vispārējās izglītības visās izglītības pakāpēs  

(pirmsskola, pamatizglītība, vidējā),  

bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana,  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā. 
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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 konkrē tu 

mērķu sasniegšanu. 

 Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības 

kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 

- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus 

par aizvadīto studiju gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un 

Senātā, 

- 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 apmeklējums, kas ļauj izvērtēt to 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 studiju kursu docētāju aicināšana, tai skaitā no ārvalstu  

augstskolām. 

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:    

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

literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma) mūzikas profesionālās vai profesionālās 

ievirzes vidējās izglītības programmas noslēguma prasību apjomā. 

Uzņemšanai JVLMA profesionālajās bakalaura studiju programmās ir jākārto 

centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos Latviešu valoda un 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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2.1.7. Studiju programmu praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības 

metožu izmantošana). 

           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 

studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām,  

aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, Mūzikas 

pedagoģija, Karla Orfa sistēmas instrumentārijs, Improvizācija un Aranžēšana, Mūzikas 

mācīšanas un skolas kora darba metodika.  

Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot 

dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas, 

praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas 

un izdales materiālus (D.Medne, I.Nelsone, I.Grauzdiņa, I.Vilde, L.Batņa, E.Lūse u.c.).  

Mūzikas skolotāja un kora diriģenta izglītošanā liela nozīme ir prakses darba plānošanai un 

tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros ietverti prakses mērķi un 

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

prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu prakses pārskats 

(dienasgrāmata).  Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, izņemot 

VI semestri, kad pedagoģiskā un skolas kora darba prakse tiek organizēta kā viena mēneša 

nepārtrauktā prakse  tieši izglītības iestādēs.  

Skolas kora diriģenta praktiskās iemaņas studenti apgūst darbā ar Mūzikas akadēmijas 

sieviešu mācību kori un izglītības iestāžu koriem. Vairāki studenti iesaistījušies praktiskajā darbā 

ar skolu koriem, amatieru koriem, praktiskās iemaņas pilnveido arī kā kora dziedātāji, dziedot un 

savu docētāju vadībā, praktizējoties kā kormeistari amatieru koros.  

 

Studiju procesa inovācijas: 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam, saņemt jaunāko informāciju.    

Studiju programmas plānos nozīmīga vieta ir ierādīta ierobežotās izvēles daļai, kuras saturs 

nodrošina studentiem pedagoģiskā darba zināšanas un prasmes, iegūstot tiesības  strādāt par 

atbilstošās specializācijas pedagogu.   

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,  ir radītas plašākas iespējas JVLMA telpu izmantošanai patstāvīgā darba 

uzdevumu veikšanai, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 

tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    
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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 rezultātu vērtēšanā ir iesaitīti gan docētā ji, gan 

studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus 

par studiju darba pilnveidi katedru sēdēs. Par lēmumu izpildi katedru 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 studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta 

kvalitāte un artistiskums, mākslinieciskā kopsakarība un profesionālā izaugsme.  

Tiek izmantotas arī alternatīvas 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. 

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 neatkarīgie eksperti, 

diplomeksāmenu priekšsēdētāju pienākumus veica arī Latvijas vadošo profesionālo 

institūciju mākslinieki.  

Lai studējošos motivētu kvalitatīvāk apgūt studiju kursu saturu, vairākos studiju 

kursos studējošo kompetenci ieskaitē vērtēja 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 pras ību 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 

 

 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā: EUR 7223,76 

- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 4465,27 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  

(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī 

x 12 mēn. = EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 908,28 gadā 
(EUR 265,58 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 908,28)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 231,91 gadā 
(EUR 67,81 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 231,91) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 264,30 gadā 

(EUR 77,28 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 264,30) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 818,27 gadā 
(EUR 239,26  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 818,27) 

- Sportam gadā – EUR 19,46 
(EUR 5,69  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 19,46) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 9,75 
(EUR 2,85  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 9,75)  
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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  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 

Izglītība īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Vispārējās izglītības mūzikas 

skolotājs.  Ekspertu atzinums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti 

pozitīvs, studiju programma novērtēta kā ilgtspējīga.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs 

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 Vispārējās 

izglītības mūzikas skolotājs 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 

1.1.Pedagoģijas nozares kursi – 20  ECTS KP 
Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 1 KP 

Izglītības vadība – 1 KP 

Informācijas tehnoloģijas – 1 KP 

Mūzikas pedagoģija – 1 KP 

Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 6 KP 

1.2. Mūzikas nozares kursi – 16 KP 

Mūzikas vēsture – 12 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 

Skatuves runa – 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; 

 

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). 

 

Kopā: 60 KP 

A daļa 51 KP 
1.1. Mūzikas nozares studiju kursi –  

Mūzikas forma – 3 KP 

Tradicionālā mūzika – 1 KP 

Kora mācība/ kora darba metodika  – 1 KP 

Diriģēšana un partitūras spēle – 11 KP 

K.Orfa sistēmas instrumentārija spēle – 3 KP  

Ritmika – 2 KP 

Klavierspēle – 8 KP 

Improvizācija – 1 KP 

Solo dziedāšana un vokālā darba metodika – 7 KP 

Aranžēšana – 1 KP 

Latīņu valoda – 1 KP 

Solfedžo – 6 KP 

Harmonija – 3 KP 

Polifonija – 3 KP 

B daļa – (ierobežotā izvēle) –  9 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

apgūstot izvēles studiju kursus, studējošais iegūst radniecīgai 

specialitātei nepieciešamās vai pamatspecialitātei padziļinātas  

zināšanas un prasmes: 

- * mācīt  kora diriģēšanu;   

- *  mācīt mūzikas teorētiskos priekšmetus mūzikas skolā; 

- *  strādāt par kora vokālo pedagogu;; 

- *  veikt kora dziedātāja pienākumus u.c. 

  

Prakse: 26 KP  
Koris un kora darba prakse – 23 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – mācību stunda Mūzika – 3 KP 

Kolokvijs specialitātē, mūzikas vēsturē un teorijā – 2 KP 

Kora diriģēšana  

(koncertprogrammas daļa) un  darbs ar skolas kori – 3 KP 

Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 2 KP 

 

 

Iepriekšējais profesijas Skolotājs standarts nav spēkā, 

jauns profesijas standarts nav izstrādāts 

 

 

 

 

 

Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 33 KP 

apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 

36,88 procenti. 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts 

profesionālā bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā un 

mūzikas skolotāja 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 

Studiju programmu satura īstenošanu salīdzinājām ar Daugavpils Universitātes (DU) un 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) piedāvātajām mūzikas skolotāju 

sagatavošanas studiju programmām.  

Salīdzinājuma procesā ir konstatēts, ka uzņemšanas prasību saturs JVLMA un DU ir 

analogs, studiju kursu saturs un apjoms kredītpunktos ir ļoti līdzīgs, ir nebūtiskas atšķirības 

studiju kursu nosaukumos. 

Studiju kursi JVLMA ECTS 

KP 

DU ECTS 

KP 

RPIVA  ECTS 

KP 

Psiholoģija: 

- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 

- sociālā; 

- pirmsskolas bērnu attīstības 

psiholoģija 

9 9 10,5 

Pedagoģija 6 9 12 

Pedagoga ētika 1,5 

Izglītības vadība 1,5 3 

Informācijas tehnoloģijas 1,5 4,5 6 

Mūzikas pedagoģija  1,5 4,5 3 

Mūzikas mācīšanas un kora darba 

metodika: 

- Mūzikas  mācīšanas metodika; 

- Skolas kora darba metodika; 

- Mūzika pirmsskolā; 

- K.Orfa sistēmas instrumentārijs 

9 

 

10,5 6 

4,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

Diriģēšana un partitūras spēle 16,5 10,5 18 

Ritmika 3 3 2 

Klavierspēle 12 10,5 7,5 

Improvizācija 1,5 3 - 

K.Orfa sistēmas instrumentārija 

spēle: 

4,5 - 1,5 

Kokle 

Blokflauta 

Sitaminstrumenti 

Solo dziedāšana un vokālā darba 

metodika 

 

10,5 

7,5 9 

Aranžēšana 1,5 1,5 - 

Skatuves runa 1,5 - - 

Kora mācība/ 

kora darba metodika 

1,5 13,5 kopā ar kori)  1,5 

Latīņu valoda 1.5 - - 

Mūzikas vēsture 18 9 12 

Latviešu mūzikas vēsture 4,5 6 3 

Solfedžo 9 7,5 6 

Harmonija 4,5 6 6 

Polifonija 3 - - 

 Mūzikas forma 4,5 4 - 

Folklora 1,5 - - 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie 

raksti) 

1,5 - 3 

Reliģiju vēsture 1,5 Kultūras vēsture (3) Kultūru teorija 

un vēsture (3) 
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Studiju kursi JVLMA ECTS KP DU ECTS KP RPIVA  ECTS KP 

Uzņēmējdarbības pamati  

(Darba tiesiskās attiecības) 

1,5 3  

Literatūras vēsture 4,5 Kultūras vēsture (3) Kultūru teorija un 

vēsture (3) 

Uzņēmējdarbības pamati 

(Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati) 

4,5 -  

Mākslas vēsture 4,5 Kultūras vēstuere (3) Kultūru teorija un 

vēsture (3) 

Filosofija  4,5 3 3 

Svešvaloda 7,5 6 6 

B daļa 13,5  Nav atšifrēts – 

integrēts A daļā 

Cita sistēma  

C daļa  9 9 9 

Prakse 26 (kora un 

pedagoģiskā) 

26 pedagoģiskā 26 

Valsts pārbaudījumi 18 18 18 

Mūzikas mācīšanas un kora darba 

metodika 

 

3 

  

Kolokvijs specialitātē, mūzikas 

vēsturē un teorijā 

3   

Pedagoģiskā prakse - mācību stunda 

Mūzika  

 

4,5 

  

Kora diriģēšana  

(koncert-programmas daļa) un  darbs 

ar skolas kori 

 

4,5 

  

B daļas Kora diriģenta studiju 

kurss: Koncert-eksāmens kora 

diriģēšanā un darbs ar kori 

 

4,5 

  

Bakalaura diplomreferāta izstrāde 

un aizstāvēšana 

 

3 

  

 

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast gan 

līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, kurās 

ir senas tradīcijas mūzikas pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu 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).  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc 

būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, tiek 

piedāvāti studiju kursi mūzikas skolotāja profesionālajās specializācijas – diriģēšana, partitūru, 

spēle, klavierspēle, improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas 

un psiholoģijas studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā 

ir tāda speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos. 

Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja 

profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās  

augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem 

standartiem. 
  



109 

 

2.1.12. Informācija par studējošiem: 

- Studējošo skaits kopā - 45 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 43 studenti;  par studiju maksu – 2 studenti 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 8 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem – 8 studenti;  

- absolventu skaits kopā – 19 studenti, par valsts budžeta līdzekļiem absolvēja – 

10 studenti;  par studiju maksu – 0 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 39 mūzikas skolotāju specializācijas studenti 

(studentu aptaujas anketas atrodas Studiju programmu direkcijā). 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām Mūzikas mācīšanas un kora 

darba metodikā, pedagoģijā, mūzikas vēsturē un teorijā, diriģēšanā un vokālajā metodikā). 

Studneti uzskata, ka profesionālu docētāju vadībā viņi saņem nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, kuras būs vajadzīgas 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 apmaiņas programmās.  
 

 

2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, 

arī 2014.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.  

 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 mūzikas skolotājam 

uzticētos pienākumus.  

    Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu profesionālo 

darbu (īpaši profesionālajos studiju kursos).  

 

Absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc studiju 

kursu svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  

  
1.1. Novērtēt studiju kursa svarīguma pakāpi piecu baļlu sistēmā, kur:  

5 – ļoti svarīgs 

4 – svarīgs 

3 – vidēji svarīgs 

      2 –  nesvarīgs 

      1  – nav vajadzīgs 

1.2. Novērtēt pasniegšanas līmeni, 

kur: 5 – ļoti augsts 

4 – augsts 

3 – vidējs 

2 – zems 

       1 – ļoti zems 
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Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas 

studiju kursa 

apjomā 

B / Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Klavierspēle Vidēji 

svarīgs 

Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Kultūras socioloģija Nav 

vajadzīgs 

Zems Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Mūzikas mācība Svarīgs Augsts Jāsamazina 

B / Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Mūzikas mācīšanas 

metodika 

Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Mūzikas mācīšanas un 

kora darba metodika 

Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Profesionālā etiķete Svarīgs Augsts Jāsamazina 

M / Mūzika / Mūzika un 

izglītība / Mūzikas mācība 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Vispārējās izglītības 

mūzikas skolotājs 

Svarīgs Vidējs Jāsamazina 

 

 

 

     Studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, radoša 

un vērsta uz abpusēju sadarbību. Tomēr iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka daudzos 

aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz prakses vienādu iespēju nodrošināšanu visiem 

studentiem.  

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.  

 

 

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 –  

Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Studējošo pašpārvaldē.   

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 

kursu klāsts, mūzikas skolotāju katedrā tika piesaistīti jauni – pedagoģiskajā darbā sevi 

spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais un mācību līdzekļu 

klāsts. Pilnveidots Karla Orfa sistēmas instrumentārija apguves saturs un plānojums. 

 

 

 

Rektors  profesors A.Sīmanis      
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2.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

profesionālās bakalaura studiju programmas 

 „Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs“ 
kods 42141   

 

raksturojums 
 

 

Studiju programmas raksturojumu  sagatavoja: 

Instrumenta spēles skolotāju katedras vadītājs prof. N.Vīksne 

Vispārējās klavieru katedras vadītājs asoc.prof. J.Matulis 

Stīgu instrumentu katedras vadītāja docente  T.Zīberte-Ījaba 

Pūšaminstrumentu katedras vadītājs asoc.prof. J.Retenais   

Muzikoloģijas katedras vadītājs asoc prof.  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 mūzikas 

priekšmetu skolotāju sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas un pedagoģijas zinātņu teorētiskajos 

pamatos sakņotas, skolotāja profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās 

zināšanas, ir spējīgi konkurēt profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs, motivēti profesionālai 

attīstībai un tālākizglītībai vienotajā Eiropas izglītības telpā, kuri, pildot savu pamatuzdevumu, 

balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas 

darbības un mūsdienīguma principiem.  

Uzdevumi 

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

spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai profesionālās ievirzes 

mūzikas skolās un profesionālajās mūzikas vidusskolās; 

- sniegt mūziķa – atskaņotājmākslinieka vai muzikologa pienākumu veikšanai nepieciešamās 

profesionālās zināšanas un prasmes, lai mūzikas profesionālās izglītības skolotāja radošā 

darbība sekmētu koncerttradīciju saglabāšanu un attīstību, kas ir katra novada kultūrvides 

veidošanas vizītkarte; 

- motivēt studentus apgūt pamatzināšanas un iemaņas zinātniskās pētniecības darbā mūzikas 

pedagoģijas nozarē.  
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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 

     Profesionālās bakalaura studiju programmas A un B daļas - pedagoģijas un mūzikas nozares 

teorētisko  studiju kursu (Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas tehnoloģijas, 

Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā mūzika, Instrumenta spēles vēsture un mācību 

priekšmeta 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 skolotāja 

pienākumus, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā 

iestrādātajām prasībām, t.i.:  

- zināšanas pedagoģiskā procesa specifikā mūzikas profesionālajās izglītības iestādēs, t.sk.: mācību 

un audzināšanas mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, mācību priekšmeta pedagoģiskā procesa 

plānošanā un vadībā, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanā, izglītojamā personības 

izaugsmes veicināšanā, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, izglītojamo zinātkāres un izziņas 

intereses mācību priekšmetā rosināšanā, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mācību 

materiālu sagatavošanā, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās 

pētniecības metodēs, skolotāja profesionālajā ētikā;  

- zināšanas profesionālo mūzikas mācību priekšmetu satura apguves metodēs,  instrumentu spēles 

vēsturē, mūzikas formas mācībā, harmonijā un polifonijā, mūzikas notācijas un muzikālās dzirdes 

attīstības aspektos,  izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, 

mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas 

paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām, 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 un mūzikas pedagoģijas zinātnes 

nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās 

pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā,  mūzikas profesionālās izglītības sistēmā, tās 

attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas 

tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs,  turklāt daļa 

zināšanu - instrumentu spēles vēsturē, mūzikas instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācības metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim.  

Speciālists spēj parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas svarīgāko 

jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem 

terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē,  skaņdarbu interpretācijas 

paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 
Rezultāti 

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

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

praktiskos studiju kursus (pedagoģiskā prakse, instrumenta spēle, ansambļa spēle un darba prakse, 

improvizācija, aranžēšana, kā arī bakalaura diplomreferāta izstrāde) ir ieguvis prasmes, kas ir 

nepieciešamas mūzikas profesionālās vidējās izglītības un mūzikas profesionālās ievirzes 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu  profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāja pienākumu 

veikšanai, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa Skolotāja profesijas standartā prasmju 

daļā iestrādātajām prasībām, t.i. ieguvis prasmes: 



113 

 

- pielietot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normas mūzikas 

profesionālās izglītības programmu īstenošanas jomā, 

- 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,  

- pašam un 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, aranžēt skaņdarbus 

dažādiem kolektīvās muzicēšanas sastāviem,  

- izvēlēties, analizēt un novērtēt  mācību līdzekļus (saturu, metodes un formas), veidot mācību 

metodiskos materiālus.  

Ir ieguvis komunicēšanās prasmes saziņas līmenī, kā arī lietot mūzikas profesionālo 

terminoloģiju latviešu valodā un divās svešvalodās, vispārējās prasmes, kas saistās ar   vides 

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasību ievērošanu students ir ieguvis, 

piedaloties organizētajos projektos. 

Kompetence 

Iegūto prasmju rezultātā absolvents spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt mūzikas profesionālās 

izglītības skolotāja pienākumus, analizēt, vērtēt un izstrādāt mūzikas profesionālās izglītības 

programmas, mācību priekšmetu programmas mūzikas skolām un vidusskolām, atlasīt un veidot 

mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu, plānot, organizēt un vadīt mācību 

stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu, vērtēt un analizēt izglītojamo izglītības procesā iegūtās 

zināšanas un prasmes, patstāvīgi iestudēt, demonstrēt vai publiski atskaņot augstākās sarežģītības 

pakāpes dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus, 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 pedagoģijas zinātnes nozarē 

un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar 

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

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

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

lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Spēj sazināties valsts 

valodā un vismaz divās svešvalodās, nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

Rezultāti:  studiju kursu Informācijas tehnoloģijas, Uzņēmējdarbības pamati, Mūzikas formas 

analīze, Instrumenta spēles vēsture, Mūzikas priekšmeta mācīšanas metodika, Pedagoga ētika, 

Izglītības vadība, Pedagoģija un Psiholoģija apguves rezultātā students ir ieguvis zināšanas un 

prasmes iegūt un atlasīt nepieciešamo informāciju par mūzikas,  pedagoģijas un psiholoģijas 

jautājumiem, kas nodrošina mācību priekšmeta Mūzika apguves procesā nepieciešamās 

informācijas iegūšanu, apstrādi un lietošanu - informācijas meklēšana ABC internetā, 

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

programmā, mācību materiālu prezentēšana, izmantojot POWER POINT programmu, sintezēt 

attīstības un personības psiholoģijas dažādas teorētiskās atziņas, atpazīt saskarsmes fenomenus 

un likumsakarības praksē, risināt problēmsituācijas, no ētikas viedokļa analizēt dažādas 

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

pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

 Kompetence: minēto studiju kursu apguves rezultātā absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un 

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

problēmas mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarē, parādīt, ka izprot pedagoga 

profesionālo ētiku, izvērtēt mūzikas izglītības iestāžu profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību un piedalīties profesionālās izglītības mūzikas 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 

specializācija Klavierspēles skolotājs 
 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 
KP 

N
o
d
a

rb
īb

u
 

ve
id

s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakustiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

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 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 

- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  

- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 

skolas;  

- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 

- Pedagoģisko 

pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

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

 
   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 

1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

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 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30i

v/6 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

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

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS  KP  

Praktiskā daļa – 49,5  
Klavierspēle 40,5 I 940 140 20E 

/12 

20E 

/9 

20E 

/3 

20E 

/3 

20E 

/4,5 

20E 

/4,5 

20E 

/4,5 

DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Koncert-

meistara klase 

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

1,5 

 

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 

1,5 
 

Teorētiskā daļa– 27 KP  

Klavier- 

spēles 

metodika 

 

15 

 

G 

 

340 

 

60 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/3 

 

10i/3 

 

 

20E/6 

 

DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Pianisma 

vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/3 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/ 

4,5 

    

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS 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 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Ievads akustikā 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 

 

Prakse – 39 ECTS  KP  
Pedagoģiskā 

prakse 

25,5 I 610 70 10i/ 

4,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

4,5 

10i/ 

1,5 

10i/ 

3 

10i/ 

6 

10i/ 

1,5 

DE 

Koncertmeistara 

prakse 

6 I 150 10       5i/3 5E/3 

Ansambļa darba 

prakse  

7,5 I 190 10       5i/3 5E/4,

5 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP  
Klavierspēles 

metodika 

 

3 

 

G 

 

65 

 

15 
      

15 DE /3  
  

Pedagoģiskā 

prakse (mācību 

stunda)  

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 
        

10DE 

/ 3  

Klavierspēle – 

koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

140 

 

20 
        

20 

DE 

/6  

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

6 I 140 20       10i/ 

1,5 

10DE

/ 

4,5 
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specializācijas  Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs studiju plāns 
 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. 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   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 

autortiesību un 
blakustiesību 

pamati, vides 

aizsardzība, civilā 
aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

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 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  

- Sociālā; 

- Pirmsskolas un 
skolas;  

- Pedagoģiskā 

psiholoģija; 
- Pedagoģisko 

pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30iv/3 30E/3     

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

   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 

1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

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 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30iv/6 

Latvijas mūzikas 
vēsture 

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

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  

Praktiskā daļa – 49,5 KP 
Instrumenta spēle 33 I 740 140 20E 

/4,5 

20E 

/6 

20E 

/3 

20E 

/3 

20E 

/3 

20E 

/6 

20E 

/7,5 

DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 

1,5 
 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/ 

1,5 

15 i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3   

Teorētiskā daļa –  27 KP  

Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

 

15 

 

G 

 

340 

 

60 

 

10i/ 

6 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

 

20E/ 

4,5 

 

DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles vēsture 

un mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 

4,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

C (brīvās izvēles) daļa – 9 ECTS 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   

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 
3 

 

Improvizācija 3 G 65 15        15i/3 

Elektroakustiskā 

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 

 

Kameransamblis 3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Viendabīgais 

ansamblis 

3 G 50 30      15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Akordeona 

uzbūve, apkope un 

remonts 

3 G 65 15      15i/3   

Prakse – 39 KP  
Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 730 70 10i/3 10i/ 

7,5 

10i/6 10i/ 

1,5 

10i/ 

4,5 

10i/3 10i/ 

4,5 

 

Ansambļa darba 

prakse  

9 I 230 10       5i/3 5E/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 
      

10 DE /3  
  

Pedagoģiskā 

prakse (mācību 

stunda)  

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 
        

10DE 

/ 3  

Instrumenta 

spēle – 

koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

140 

 

20 
        

20DE 

/6  

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

6 I 140 20       10i/ 

1,5 

10DE

/4,5 
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specializācija Stīgu instrumentu (vijole/alts/čells/kontrabass/arfa) spēles skolotājs 

studiju plāns 

 

Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. 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   15i/ 
1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  

(Darba tiesiskās 
attiecības, 

autortiesību un 

blakustiesību 
pamati, vides 

aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

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 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

24i/1,5 

 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 
- attīstības; 

- personības ; 

- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 
-Vispārējā;  

- Sociālā; 

- Pirmsskolas un 
skolas;  

- Pedagoģiskā 

psiholoģija; 
- Pedagoģisko 

pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 
1,5 

30iv/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 

1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

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 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30iv

/6 
Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/ 

3 

    

Tradicionālā 
mūzika 

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

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  
Praktiskā daļa – 49,5 KP 

Instrumenta spēle 33 I 740 140 20E 
/4,5 

20E 
/6 

20E 
/3 

20E 
/3 

20E 
/4,5 

20E 
/6 

20E 
/6 

DE 

Ansambļa spēle 3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/1,5  

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

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3   

Teorētiskā daļa– 27  KP  
Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

 

15 

 

G 

 

340 

 

60 

 

10i/ 

6 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

 

20E/ 

4,5 

 

DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,7 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta 

spēles vēsture 

un mūzikas 

literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 

4,5 

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   

Ievads akustikā 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  

Prakse – 39 KP  
Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 730 70 10i/ 

4,5 

10i/ 

6 

10i/ 

3 

10i/ 

1,5 

10i/ 

7,5 

10i/ 

3 

10i/ 

4,5 

 

Ansambļa darba 

prakse  

9 I 230 10       5i/3 5E/6 

Valsts pārbaudījumi – 18 KP  
Instrumenta 

spēles 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 
      

10 DE /3  
  

Ped. prakse 

(māc. stunda)  

4,5 I 70 10        10DE 

/ 4,5  

Instrumenta 

spēle – 

koncertprogr. 

daļa 

 

6 

 

I 

 

100 

 

20 
        

20 

DE / 

6 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20       10i/ 

1,5 

10DE

/3 
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specializācijas Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ 

trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs studiju plāns 

 

Studiju kursi 

 
ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

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

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

A daļa (obligātā) – 97,5  KP  

1. 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  15i/ 

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 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5 KP  
Psiholoģija: 
- vispārīgā; 

- attīstības; 

- personības ; 
- pirmsskolas 

bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

15iv/ 
1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  

- Sociālā; 
- Pirmsskolas un 

skolas;  

- Pedagoģiskā 
psiholoģija; 

- Pedagoģisko 

pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

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

   

Izglītības vadība 1,5 P 25 15       15i/ 

1,5 

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

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 

1,5 P/G 10 30  30iv/ 

1,5 
      

Mūzikas vēsture 

un teorija 

28,5 P/G 520 240   30iv/ 

3 

30iv/ 

1,5 

60iv/ 

4,5 

60iv/ 

7,5 

30iv/ 

6 

30iv/

6 
Latvijas mūzikas 
vēsture 

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

30E/ 
3 

    

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 25 15   15i/ 

1,5 
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 76,5 ECTS KP  
Praktiskā daļa – 49,5 

Instrumenta spēle  
(galv. instr..) 

21 I 420 140 20E 
/3 

20E 
/3 

20iv 
/1,5 

20iv 
/1,5 

20E 
/3 

20E 
/4,5 

20E 
/4,5 

DE 

Instrumenta spēle 

un metodika 

(papildinstr.) 

12 I 215 105 15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

3 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 
 

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

3 G 50 30     15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

  

Aranžēšana 3 G/I 45 25/10      15/5i/1,5 10/5i/ 

1,5 
 

Klavierspēle 10,5 I 190 90 15i/1,5 15 i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15i/1,5 15E/3   

Teorētiskā daļa – 27 KP  
Instrumenta spēles 
mācīšanas 

metodika 

 
15 

 
G 

 
340 

 
60 

 
10i/ 

4,5 

 
10i/ 

4,5 

 
10i/ 

1,5 

 
10i/ 

1,5 

 

 
20E/3 

 
DE 

  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 

   

Instrumenta spēles 
vēsture un 

mūzikas literatūra 

10,5 G 220 60 15i/ 
4,5 

15i/ 
1,5 

15i/ 
1,5 

15E/3     

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS 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   

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 
3 

 

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 
mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

Instr. uzbūve un 

apkope 

3 G 65 15      

 

  15i/3 

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  

Prakse –39 ECTS KP  
Pedagoģiskā prakse 27 I 685 35 5i/6 5i/4,5 5i/3 5i/1,5 5i/4,5 5i/3 5i/4,5  

Ansambļa darba 

prakse  

12 I 310 10       5i/ 

4,5 

5E/ 

7,5 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta spēles 

mācīšanas metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 
      

10 DE /3  
  

Pedagoģiskā prakse 

(mācību stunda)  

 

3 

 

I 

 

80 

 

10 
        

10 DE 
/ 3  

Instrumentu spēle – 

koncert-programmas 
daļa 

 

4,5 

 

I 

 

90 

 

20/10 
        

20/10
DE 

/4,5  

Papildinstru-menta 
spēles mācīšanas 

metodika un ped. 

prakse 

 
3 

 
I 

 
70 

 
10 

        
10/5 

DE/3 

Bakalaura 
diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

4,5 I 100 20       10i/ 
1,5 

10DE/
3 
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs  studiju plāns   (studiju 

plāns studējošajiem par valsts budžeta līdzekļiem) 

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
o

d
ar

b
īb

u
 

v
ei

d
s 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 
skaits 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

 

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

A daļa (obligātā) – 81 ECTS KP  

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP 
Latviešu valodas 

kultūra 

(lietišķie raksti) 

1,5 P 25 15 15i/ 

1,5 

       

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 25 15   15i/ 

1,5 

      

Uzņēmējdarbības 

pamati  
(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesību un 

blakustiesību 

pamati, vides 
aizsardzība, civilā 

aizsardzība) 

1,5 P 30 10  15i/ 

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 

30i/3 

Svešvaloda 7,5 G 100 100 24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

24i/1,5 
 

28E/3     

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi  – 54 ECTS KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 
- attīstības; 

- personības ; 

- pirmsskolas bērnu 
attīstības psiholoģija 

7,5 P/G 110 90 30iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

15iv/ 

1,5 

30E/3     

Pedagoģija: 

-Vispārējā;  
- Sociālā; 

- Pirmsskolas un 

skolas;  
- Pedagoģiskā 

psiholoģija; 

- Pedagoģisko 
pētījumu metodika 

7,5 P 110 90  30iv/ 

1,5 

30iv/3 30E/3     

Pedagoga ētika 1,5 G 25 15     15i/ 

1,5 
   

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

 

Solfedžo 7,5 G 140 60 15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15i/ 

1,5 

15E/3     

Ievads mūzikas 
vēsturē 

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

       

Mūzikas teorija un 

analīze 

3 G 20 60 30iv/ 

1,5 

30iv/ 

1,5 
      

Laikmetīgās 
mūzikas vēsture un 

estētika 

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

      

Mūzikas vēsture un 
teorija 

16,5 P/G 200 240   30iv/ 
1,5 

30iv/ 
1,5 

60iv/ 
3 

60iv/6 30iv/ 
1,5 

30 
iv/3 

Latvijas mūzikas 

vēsture 

4,5 P/G 60 60   30iv/ 

1,5 

30E/ 

3 

    

Tradicionālā mūzika 1,5 G 25 15   15i/1,5      
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Studiju kursi 

 

ECTS 

 

KP 

N
o

d
a

rb
īb

u
 

v
e
id

s 

 

 

Patstāvīgā 

darba stundu 

skaits 

 

 

 

Kontakt-

stundu 

skaits  

Semestri, kontaktstundu skaits semestrī, 

 pārbaudījuma veids/kredītpunkti (ECTS) 

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

B daļa (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) – 90 ECTS KP 
Praktiskā daļa – 33 ECTS  KP 
Dziedāšana un 

vokālā metodika 

3 G 65 15 15i/3        

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

Klavierspēle 13,5 I 270 90 15i/1,5 15E/3 15i/1,5 15E/3 15i/1,5 15E/3   

Improvizācija 6 *G/I 140 *10/10        10/ 
10i/6 

Kompozīcijas 

pamati 

6 I 140 20     10i/3 10i/3   

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

Teorētiskā daļa – 57 ECTS KP 

Mūzikas pedagoģija  3 G 65 15     15i/3    

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 105 15       15E/ 

4,5 

 

Instrumentu mācība 3 G 50 30 30 E/3        

Harmonija 9 G 190 50 15i/3 15i/3 20E/3      

Polifonija 4,5 G 90 30   15i/ 

1,5 

15E/3     

Formas mācība 13,5 G 300 60  15i/ 

4,5 

15E/3 15i/ 

1,5 

15E/ 

4,5 

   

Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 

15 

 

G 

 

350 

 

50 

10i/ 

4,5 

 

10i/3 

 

10iv/ 

1,5 

10i/ 

1,5 

 

 

10E/4,5 

 

DE 

  

Kompozīcijas 
mācīšanas metodika 

4,5 G 84 36       18i/ 
1,5 

18i/3 

C daļa (brīvās izvēles kursi) – 9 ECTS  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   

Ievads akustikā 3 G 65 15       15i/ 
3 

 

Improvizācija 3 G 65 15      

 

  15i/3 

Elektroakustiskā 

mūzika 

3 G 65 15       15i/3  

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

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

Prakse – 39 ECTS KP  
Solfedžo 

pasniegšanas 

pedagoģiskā prakse 

 

21 

 

I 

 

500 

 

60 

 

10/ 

4,5 

 

10i/3 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/ 

1,5 

 

10i/3 

 

10i/7,5 

  

Mūzikas literatūras 

pasniegšanas prakse 

 

15 

 

I 

 

385 

 

15 

     

5i/3 

 

5i/3 

 

5i/9 
 

Kompozīcijas 

mācīšanas prakse 

 

3 

 

I 

 

70 

 

10 

       

10i/3 
 

 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS  
Mūzikas teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas metodika 

 

3 

 

G 

 

70 

 

10 

      

10 DE /3 

  

Solfedžo mācīšanas 

pedagoģiskā prakse 

 

3 

 

I 

 

75 

 

5 

       5DE 

/3 

Mūzikas literatūras 

mācīšanas 

pedagoģiskā prakse 

 

3 

 

I 

 

75 

 

5 

        

5DE 

/3 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

9 I 220 20       10i/ 

1,5 

10DE/ 

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  

specializācijas Klavierspēles skolotājs   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 (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS 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. 

Ievads kultūras 

analīzē 

1,5 P 1 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā students zina  izpratnes līmenī par 

kultūras veidošanās mehānismiem, zinātnes, filosofijas un reliģijas 
atšķirībām, mērķiem un darbības principiem, kultūras tipoloģiskās 

klasifikācijas veidiem un principiem, reliģijas lomu cilvēka pasaules modeļa 

un vērtību veidošanās procesus, eksistenciālo problēmu risināšanu, spēj 
raksturot kultūru un civilizācijas tipus, salīdzināt civilizācijas un kultūras, 

patstāvīgi analizēt kultūras struktūruun izdalīt galvenās vērtības kā kultūras 

kodolu, spēj izmantot kritisko domāšanu, analizējot dažādu kultūru, 
subkultūru un reliģiju piedāvātos pasaules modeļus, spēj izvirzīt problēmu 

jautājumus un diskutēt par kultūru un sociālajiem procesiem – to saistībā ar 

mākslu un mūziku, būs orientēts izstrādāt sistemātisku un motivētu 
personisko viedokli par dažādām kultūrām un starpkultūru dialoga 

metodēm.  

Uzņēmējdarbības 
pamati  

(Darba tiesiskās 

attiecības, 
autortiesības un 

blakus tiesības, 

vides aizsardzība, 
civilā aizsardzība) 

 
1,5 

 
P 

 
1 sem. 

 
i 

Studiju kursa apguves rezultātā students orientējas Latvijas darba 
likumdošanas pamatos, izpratnes līmenī zina darba attiecību tiesiskos 

pamatus, darba devēja un darbinieka pienākumus un tiesības, orientējas 

autortiesību un blakus tiesību specifiskajos jautājumos, ieguvis zināšanas 
izpratnes līmenī par vides aizsardzībus un civilo aizsardzību  atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

Literatūra mūzikā 

 

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. 

Uzņēmējdarbības 
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 

Nodar

bību 
veids 

Studiju 

kursa 
īstenošanas 

periods 

 

 

Pārbaudījuma veids/ 

Saīsin.: E-eksāmens; 
i – ieskaite; iv – 

diferencēta ieskaite; 

DE- diplomeksāmens 

 

 
Studiju kursa apguves plānotie rezultāti 

Filozofija un 
estētika 

4,5 P 2 sem. i Kursa satura apguves rezultātā students  zina vispārīgās antīkās, viduslaiku, 
renesanses, jauno laiku, 19. un 20.gadsimta estētikas iezīmes, izprot to 

atšķirības, zina estētikā svarīgākos domātājus un viņu nozīmīgākos darbus, 

kā arī izprot to galvenās idejas. Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas, lai 
sameklētu nepieciešamos tektuālos avotus un interpretējošo literatūru ar 

estētiku saistītu jautājumupadziļinātai izpētei, studenti prot analizēt gan 

ikdienas, gan mūzikas/horeogrāvijas  profesionālajā vidē sastopamos 
priekšstatus par mūziku, mūziķi, to sociālo lomu. Students spēj izvērtēt 

estētikas idejas, kas ir aktuālas speciālista darbībā, spēj argumentēt un 
aizstāvēt savu pozīciju, apzinoties savu zināšanu robežas un situācijas, kad 

nepieciešama padziļināta kāda jautājuma, viedokļa,  nostājas vai priekšstatu 

izpēte. 

Svešvaloda 7,5 G 4 sem. E Students ir ieguvis zināšanas tādā līmenī, lai spētu komunicēt, izteikt 
viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar pašu un specialitāti, spēj izprast 

vidēji sarežģītus tekstus par vidi, kultūru, specialitāti un, izmantojot 

jaunākos informācijas līdzekļus, spēj atlasīt vajadzīgo informāciju. Students 
ieguvis prasmes, kas nepieciešamas pienākumu veikšanai, kas formulētas 

vokālista 5.līmeņa profesiju standartā, prot lietot valodu kā informācijas 

ieguves, izziņas un apmaiņas līdzekli, izprot valodas sistēmu un normas, 

valodas kultūru un stilus,  sociokultūras kompetencē izmanto valodu kā 

izziņas, sadarbības, iekļaušanās un saskarsmes līdzekli kultūras kontekstā. 

Izprot valodas lietošans īpatnības daudzkultūru vidē.   

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP 
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 

- attīstības; 
- personības ; 

- sociālā; 

- pirmsskolas 
bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 4 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: 
- vispārējā; 

- sociālā; 

- pirmsskolas un 
skolas; 

- pedagoģiskā 

psiholoģija; 
- pedagoģisko 

pētījumu 

metodika 

7,5 P 3 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. 
Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 

* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas; 

* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  

* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   
Izglītības vadība 1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 

pamatzināšanas: 

* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 

izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 

sistēmā; 

* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 

izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 

novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 

 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai 

atbilstošajā dokumentā. 
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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 

Solfedžo 7,5 G 4 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). 

 

Laikmetīgās 

mūzikas vēsture 

un estētika 

1,5 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 

28,5 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.  
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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 

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. 

 

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un funkcijām, 

par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas folkloras 

īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas folkloras 

kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par tradicionālās 

kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un mūsdienu kultūrā. 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Klavierspēle 40,5 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, 

vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu 

klāstā, iestudējot klavierskaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie 

instrumenta spēles tehnisko prasmju attīstības, attīstīt 

mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt spēles tehnisko un 

māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa 

spēle 

3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 

muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā 

darbā. 

Koncert-

meistara klase 

3 I  

2 sem. 

 

i 
Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst 

koncertmeistara darba  prasmes kuras ir nepieciešamas pianistam 

pedagoģiskajā darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 

 

I 

 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 

sastāviem.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Klavier- 

spēles 

metodika 

 

15 

 

G 

 

5 sem. 

 

E 
Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību 

stundas organizācijas didaktiskos principus, mūzikas 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.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās 

nostādnes Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās 

didaktikas principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un 

radošumu, spēj motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas 

pētnieciskā darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Pianisma 

vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G  

4 sem. 

 

E 
Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas 

par instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu 

laikmetu komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta 

tehniskajām iespējām, to apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta 

mūzikas literatūru un tās plānošanas iespējām mācību procesā.  
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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 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Tradicionālā 

instrumenta 

spēle 

1,5 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.  

Informācijas 

tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i  

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/im
provizācija 

3 
 

G 
 

2 sem. 
 

i 
 

Klavesīna spēle 
vai ērģeļspēle 

unvai 

džeza mūzika 

 

4,5 G 3 sem. i 

3 

 

G 2 sem. 

 

i 

1,5 G 1 sem. i 

Instrumenta 

spēles metodika 

un ped. prakse 

4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  39ECTS  KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

25,5 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir 

apguvis nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  

ir strādājis gan docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi 

pilnveidojis mācību stundu vadīšanas prasmes. 

 

Koncertmeistara 

prakse 

6 I 2 sem. E 

Ansambļa darba 

prakse  

7,5 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa 

zināšanas un pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 

prakse - 

mācību stunda 

Klavierspēle 

 

3 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes 

mācību priekšmeta Klavierspēle stundu vadīšanā un  pierāda 

savas prasmes diplomeksāmenā. 

Klavierspēle – 

Koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina klavierspēles 

prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā  

Bakalaura 

diplom-

referāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

 

6 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

2 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.  
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specializācijas Akordeona/kokles/ģitāras spēles skolotājs  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 (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  

(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Instrumenta 

spēle 

(akordeons, 

kokle, ģitāra) 

33 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes 

dažādu laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, 

pielietot, vingrināties un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes 

līdzekļu klāstā, iestudējot instrumentālos skaņdarbus ar 

audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles tehnisko prasmju 

attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, novērtēt 

spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti. 

Ansambļa 

spēle 

3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 

muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā 

darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 

 

i 

 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 

sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 

 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 

mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 

kopām.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Instrumenta  

spēles mācīšanas 

metodika 

 

 

15 

 
G 

 
5 sem. 

 
E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 
organizācijas didaktiskos principus, mūzikas 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.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 
* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 

Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 
principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 

motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 

darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 

spēles vēsture un 
mūzikas 

literatūra 

10,5 G  

4 sem. 

 

E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 

instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 
komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 

apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Tradicionālā 

instrumenta 

spēle 

1,5 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.  

Informācijas 
tehnoloģijas 

3 G 2 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 
ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/im

provizācija 

3 

 

G 

 

2 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 

Cita instrumenta 
spēle un/vai 

džeza mūzika 

un/vai 
Instrumenta 

uzbūve un 

remonts 

4,5 G 3 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.  

3 

 

G 2 sem. 

 

i 

1,5 G 1 sem. i 

Cita instrumenta 
spēles metodika 

un ped. prakse 

4,5 G 2 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Pedagoģiskā 
prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 

docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 

stundu vadīšanas prasmes. 
Ansambļa darba 
prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 
spēles mācīšanas 

metodika 

 
3 

 
G 

 
    1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas un 
pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 

stunda 

Instrumenta 
spēle 

 
3 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un  pierāda savas 

prasmes diplomeksāmenā. 

Instrumenta 

spēle – 
koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles prasmes, 

pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 
 

 
6 

 

 
 

 
I 

 

 
 

 
2 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.  
 

specializācijas Stīgu instrumentu spēles skolotājs   (vijole, alts, čells, 

kontrabass, arfa) 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 (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  

(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Instrumenta 

spēle  

33 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 

laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 
un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 

instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 

tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.  

Ansambļa spēle 3 G 2 sem. i Studiju kursa satura apguves rezultātā, students iegūst kolektīvās 

muzicēšanas prasmes kuras ir nepieciešamas mūziķa pedagoģiskajā darbā. 

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 
 

i 
 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot instrumentālās 
mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 

 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas 

nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika mūzikas literatūras tēmu 
mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju kopām.   
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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 

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Instrumenta  

spēles mācīšanas 

metodika 

 

 

15 

 

G 

 

5 sem. 

 

E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, mūzikas 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.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 

Latvijā un ārvalstīs; 
* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 

principus mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 
motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 

darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 
spēles vēsture un 

mūzikas 

literatūra 

10,5 G  
4 sem. 

 
E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 
instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 

komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 

apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 
iespējām mācību procesā.  

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Tradicionālā 

instrumenta 
spēle 

1,5 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 

uzbūve un 
remonts 

1,5 G 1 sem. i 

Senās mūzikas 

ansamblis 

3 G 2 sem. i 

Kompozīcija/ 

improvizācija 

3 

 

G 

 

2 sem. 

 

i 

 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 

nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 

docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 

stundu vadīšanas prasmes. 
Ansambļa darba 

prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 

un pierāda savu kompetenci.  

 

Pedagoģiskā 
prakse - mācību 

stunda 
Instrumenta 

spēle 

 
4,5 

 
I 

 
1 sem. 

 
DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 
priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un  pierāda savas 

prasmes diplomeksāmenā. 

Instrumenta 

spēle – 
koncert-

programmas 

daļa 

 

6 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 

prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 
aizstāvēšana 

 

 

4,5 

 
 

 

 

I 

 
 

 

 

2 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.  

 

 

  



132 

 

 

specializācijas Pūšaminstrumentu (flauta/ oboja/ klarnete/ fagots/ saksofons/ mežrags/ trompete/ 

trombons/eifonijs/tuba)/sitaminstrumentu spēles skolotājs 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 (obligātā) –97,5 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 67,5  ECTS KP  

(skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  76,5 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 49,5 ECTS KP 

Instrumenta 

spēle (galv. 

instr. 

21 I 7 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz instrumenta vidējās sarežģītības pakāpes dažādu 
laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 

un brīvi orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 

kinstrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 

tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 

novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.  

Instrumenta 

spēle un 

metodika 

(papild-

instruments) 

12 I 7 sem. iv Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 
* demonstrēt ar apgūto papildinstrumentu nesarežģītus dažādu 

laikmetu, stilu un žanru skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, 

izskaidrot, klasificēt, salīdzināt, atpazīt, analizēt, pielietot, vingrināties 
un orientēties mūzikas izteiksmes līdzekļu klāstā, iestudējot 

instrumentālos skaņdarbus ar audzēkni, strādāt pie instrumenta spēles 

tehnisko prasmju attīstības, attīstīt mākslinieciskās spēles iemaņas, 
novērtēt spēles tehnisko un māksliniecisko kvalitāti.  

Diriģēšana un 

partitūras spēle 

3 I 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis diriģēšanas 

manuālo tehniku, lai mācību procesā būtu spējīgs vadīt un 

diriģēt pūšaminstrumentu ansambļus vai skolas orķestri, 

piemērot atbilstošu manuālo tehniku skaņdarba interpretācijas 

prasībām.  

Aranžēšana 3 G/I 2 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izveidot 

instrumentālās mūzikas pārlikumus dažādiem ansambļa veidiem un 

sastāviem.   

Klavierspēle 10,5 I 6 sem. 

 

E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu 

fragmentus, kas nepieciešami mācību priekšmeta Mūzika 

mūzikas literatūras tēmu mācīšanai; 

* spēlēt  skaņdarbu pavadījumus korim, ansamblim, deju 

kopām.   

Teorētiskā daļa – 27  ECTS KP 

Instrumenta  

spēles mācīšanas 

metodika 

 

 

15 

 

G 

 

5 sem. 

 

E 

Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, mūzikas 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.  

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes 
Latvijā un ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas 

principus mūzikas pedagoģijā; 
* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 

motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 

* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā 
darba veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Instrumenta 

spēles vēsture un 

mūzikas 
literatūra 

10,5 G  

4 sem. 

 

E 

Studiju kursa satura apguve rezultātā students ir ieguvis zināšanas par 

instrumenta vēsturisko izcelsmi, tā pielietojumu dažādu laikmetu 

komponistu skaņdarbu partitūrās, par instrumenta tehniskajām iespējām, to 
apkopi, kā arī par konkrēta instrumenta mūzikas literatūru un tās plānošanas 

iespējām mācību procesā.  
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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 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Papild-

instrumenta 

spēle 

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.  

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Skatuves 
uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Instrumenta 

uzbūve un 
remonts 

1,5 G 1 sem. i 

Papild-
instrumenta 

spēles metodika 

1,5 G 1 sem. i 

Papild-

instrumenta 
spēles metodika 

3 G 2 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Pedagoģiskā 

prakse 

30 I 7 sem. i Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 

nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 
docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību 

stundu vadīšanas prasmes. 
Ansambļa darba 

prakse  

9 I 2 sem E 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Instrumenta 

spēles mācīšanas 
metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 

un pierāda savu kompetenci.  
 

Pedagoģiskā 

prakse - mācību 
stunda 

Instrumenta 

spēle 

 

3 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 

priekšmeta Instrumenta spēle stundu vadīšanā un  pierāda savas 
prasmes diplomeksāmenā. 

Instrumenta 
spēles mācīšanas 

metodika un 
ped. prakse 

 
3 

 
I 

 
    1 sem. 

 
DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa zināšanas 
un pierāda savu kompetenci papildinstrumenta spēles apguves 

procesos.  
 

Instrumenta 

spēle – 

koncert-
programmas 

daļa 

 

4,5 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina instrumenta spēles 

prasmes, pierādot savu kompetenci diplomeksāmenā 

Bakalaura 
diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 
 

 
4,5 

 

 
 

 
I 

 

 
 

 
2 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.  
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apakšprogrammas Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs 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 (obligātā) – 81 ECTS KP 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 30 ECTS KP  (skatīt specializācijas Klavierspēle 4.3.1. aprakstā) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie un praktiskie pamatkursi – 54  ECTS KP  
Psiholoģija: 

- vispārīgā; 

- attīstības; 
- personības ; 

- sociālā; 

- pirmsskolas 
bērnu attīstības 

psiholoģija 

7,5 P/G 4 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: 
- vispārējā; 

- sociālā; 

- pirmsskolas 
un skolas; 

- pedagoģiskā 

psiholoģija; 
- pedagoģisko 

pētījumu 

metodika 

7,5 P 3 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. 
Pedagoga ētika 1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina pedagoga ētikas pamatprincipus; 

* spēj no ētikas viedokļa analizēt dažādas pedagoģiskās un 

sadzīves situācijas; 

* prot pamatot savu un respektēt citu viedokli;  

* ieguvis savas darbības pašnovērtēšanas prasmes.   
Izglītības 

vadība 
1,5 P 1 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā studējošais ir ieguvis 

pamatzināšanas: 

* par Latvijas un ES valstu izglītības sistēmu, tiesībaktiem, 

izglītības darba likumdošanu un darba aizsardzību izglītības 

sistēmā; 

* par izglītības iestāžu struktūru un to darbības specifiku, par 

izglītības darba plānošanu, izglītības programmu ieviešanu un 

novērtēšanu, izglītības darbības izvērtēšanu; 

 * iegūtas zināšanas par izglītības iestādē nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju un apgūtas pamatprasmes ierakstu veikšanai 

atbilstošajā dokumentā. 
Solfedžo 7,5 G 4 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.   
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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 

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 

3 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 

1,5 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 

16,5 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. 
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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 

Tradicionālā 

mūzika 

1,5 G 1.sem. i Studiju saturs sniedz zināšanas par folkloras jēdzienu un 

funkcijām, par Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību mūzikas 

folkloras īpatnībām Baltijas un citu pasaules tautu mūzikas 

folkloras kontekstā par galvenajiem folkloras žanriem, par 

tradicionālās kultūras lomu un vietu sabiedrības attīstībā un 

mūsdienu kultūrā. 

B daļa – (ierobežotā izvēle - profesionālās specializācijas kursi) –  90 ECTS KP 

Praktiskā daļa – 33 ECTS KP 

Dziedāšana un 

vokālā metodika 

3 G 1 sem. i Studiju kursa apguves procesā students apgūst vokālās prasmes un vokālā 

darba metodiskos paņēmienus, kas ir nepieciešami mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotāja pienākumu veikšanai. 
Studiju kursa apguves rezultātā students spēj sadzirdēt un novērst 

dziedājuma intonatīvās, tembrālās vai skaņveides neprecizitātes, iemācīt 

apgūt vokālās prasmes un  lietot tās solfedžo un mūzikas literatūras mācību 
priekšmetu satura apguvei. 

Ritmika 3 G 2 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.  

Klavierspēle 13,5 I 6 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: 

* demonstrēt uz klavierēm skaņdarbus vai skaņdarbu fragmentus, kas 
nepieciešami mācību priekšmeta Mūzikas literatūra  tēmu mācīšanai, 

improvizēt un harmonizēt melodijas uz klavierēm, spēlēt  daudzbalsīgus 

muzikālos diktātus un skaņdarbu pavadījumus.  

Improvizācija 6 *G/I 1 sem. 

 

i 

 

Studiju kursa apguve sekmē radošuma attīstību, kursa apguves procesā students 

attīsta improvizācijas prasmes, apgūst improvizācijas metodiskos paņēmienus, 

kas nepieciešami daudzveidīgu metožu pielietošanai mūzikas teorētisko 
priekšmeta mācīšanas procesā. 

Kompozīcijas 

pamati 

6 I 2 sem. 

 

i Studiju kursa apguves rezultātā students spēj iemācīt audzēknim skaņdarba 

radīšanas procesā kompozīcijas pamata tehnikas, pielietot mūzikas 
izteiksmes līdzekļus atbilstoši izvēlētajam mūzikas stilam, žanram un 

formai. 

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. 

Teorētiskā daļa – 57  ECTS KP 

Mūzikas 

pedagoģija  

1,5 G 1 sem. i Studiju kursa satura apguve rezultātā students: 

* zina mūzikas mācīšanas galvenās teorijas un metodiskās nostādnes Latvijā un 
ārvalstīs; 

* spēj organizēt mūzikas nodarbības, izmantojot vispārējās didaktikas principus 
mūzikas pedagoģijā; 

* prot atklāt un pilnveidot audzēkņu individuālās spējas un radošumu, spēj 

motivēt audzēkņus mūzikas izglītībai; 
* ir ieguvis pamatzināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas pētnieciskā darba 

veikšanai mūzikas pedagoģijas nozarē. 

Orķestra stilu 

vēsture 

4,5 G 1 sem. E Studiju kurss aplūko būtiskākos simfoniskā un opermūzikas orķestra 

sastāvus, to evolūciju, skaņdarbu interpretācijas iespējas, rakstības stilus,  
padziļina zināšanas un prasmes praktiskajā instrumentācijā.  

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. 

Harmonija 9 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 4,5 G 2 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. 

Formas mācība 13,5 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. 
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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 

teorētisko 
priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 

15 

 

G 

5 sem. E Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis mācību stundas 

organizācijas didaktiskos principus, mūzikas stundu tipus, veidus, stundu 
modeļus, mācību priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, satura 

apguves metodes, audzēkņu  sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, 

kritērijus. 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

metodika 

4,5 G 2 sem. i Studiju kursa apguves rezultātā students ir apguvis kompozīcijas mācīšanas  

paņēmienus, mācību stundas organizācijas didaktiskos principus, mācību 

priekšmeta satura prasības, satura plānošanu, audzēkņu  sasniegumu 
vērtēšanas veidus, formas, kritērijus. 

C daļa – (brīvās izvēles kursi)  - 9 ECTS KP 

Klavierspēle 4,5 G 3 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.  

Klavierspēles 

mācīšanas 

metodika  

3 G 3 sem. DE 

Klavierspēles 

pedagoģiskā 

prakse 

1,5 G 2 sem. DE 

Skatuves 

uzvedības 

kultūra 

3 G 1 sem. i 

Svešvaloda 3 G 2 sem. i 

Džeza mūzika 3 G 1 sem. i 

Kompozīcija/i

mprovizācija 

3 G 2 sem. i 

Elektroakustis

kā mūzika 

3 G 1 sem. i 

Prakse –  39 ECTS  KP 

Solfedžo 

pasniegšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

21 

 

I 

 

 

6 sem. 

 

i 

Prakses darba rezultātā students konkrētajā izglītības iestādē ir apguvis 
nepieciešamās pedagoģiskās darba prasmes. Students  ir strādājis gan 

docētāja vadībā, gan patstāvīgajā darbā, tādejādi pilnveidojis mācību stundu 

vadīšanas prasmes. 

Mūzikas 

literatūras 

pasniegšanas 

prakse 

 

15 

 

I 

 

 

3 sem. 

 

i 

Kompozīcijas 

mācīšanas 

prakse 

 

3 

 

I 

 

1 sem 

 

i 

Valsts pārbaudījumi – 18 ECTS KP 
Mūzikas 

teorētisko 

priekšmetu 

mācīšanas 

metodika 

 

3 

 

G 

 

    1 sem. 

 

DE 

 

Studiju kursa ietvaros students nostiprina metodikas kursa 

zināšanas un pierāda savu kompetenci.  

 

Solfedžo 

mācīšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

3 

 

I 

 

1 sem. 

 

DE 

 

Pedagoģiskās prakses laikā studējošie nostiprina prasmes mācību 

priekšmeta stundu vadīšanā un  pierāda savas prasmes 

diplomeksāmenā. 

Mūzikas 

literatūras 

mācīšanas 

pedagoģiskā 

prakse 

 

3 

 

I 

 

    1 sem. 

 

DE 

Bakalaura 

diplomreferāta 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

 

4,5 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

2 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.  
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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 pedagoģiski 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%.  

Studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontroli un analīzi regulāri veica atbildīgās 

katedras studējošo pārbaudījumos, prakses norises vietās un koncertprojektos.  

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 skokotāja 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: 

– apakšprogramma Instrumenta spēles 

skolotājs -  97,5 ECTS KP; 

– apakšprogramma Mūzikas teorētisko 

priekšmetu skolotājs – 73,5 ECTS  KP 

1. 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, Loģika, 

Svešvaloda 

 2. Pedagoģijas un mūzikas nozares teorētiskie pamatkursi: 

 – apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs – 67,5 KP: 

Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 

tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā 

mūzika; 

- apakšprogramma Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs – 43,5 

KP: Psiholoģija, Pedagoģija, Izglītības vadība, Informācijas 

tehnoloģijas, Mūzikas vēsture un mūzikas teorija, Tradicionālā 

mūzika 
  

B daļa – ierobežotās izvēles daļa  

(profesionālās specializācijas 

kursi): 

apakšprogrammā Instrumenta spēles skolotājs var apgūt 

specializācijas taustiņinstrumentu spēles skolotājs (klavierspēles, 

akordeona spēles skolotājs),  stīgu instrumentu spēles skolotājs 

(vijoļspēles/alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, arfas spēles, 

kokles spēles, ģitāras spēles skolotājs),  pūšaminstrumentu spēles 

skolotājs (visu instrumentu specializācijas) un sitaminstrumentu 

spēles skolotājs.  
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– apakšprogramma 

Instrumenta spēles skolotājs – 

76,5  ECTS KP  

 

 

1. Teorētiskā daļa– 27 KP: Kursa darbi – Instrumenta spēles 

mācīšanas metodika un instrumenta spēles attīstības vēsture un 

mūzikas literatūra, studiju kursi – Instrumenta spēles mācīšanas 

metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika, 

Specializācijas nozares pedagoģijas vēsture, Mūzikas nozares 

attīstības vēsture un mūzikas literatūra. 

2. Praktiskā daļa –  49,5  KP: Instrumenta spēle, Klavierspēle, 

Aranžēšana, Ansambļa spēle. 

- apakšprogramma Mūzikas 

teorētisko priekšmetu skolotājs 

– 102 KP: 

 

1. Teorētiskā daļa– 54  KP: Kursa darbi – Harmonija, Polifonija, 

Metodika, Formas mācība; studiju kursi - Mūzikas pedagoģijas 

vēsture, Orķestra stilu vēsture, Instrumentu mācība, Harmonija, 

Polifonija, Formas mācība, Mūzikas teorētisko priekšmetu 

mācīšanas metodika, Kompozīcijas mācīšanas metodika, Skatuves 

runa. 

2. Praktiskā daļa – 48 KP: Dziedāšana un vokālā metodika, Ritmika, 

Klavierspēle, Improvizācija, Kompozīcijas pamati. 

C daļa - brīvās izvēles kursi - 

9 ECTS  KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas un profesijas standarta prasībām. 

Prakse – 39 ECTS  KP : Pedagoģiskā prakse/ ansambļa darba prakse 

Valsts pārbaudījumi –  

18 ECTS KP: 

Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu 

pasniegšanas metodika, Pedagoģiskā prakse (mācību stunda), 

bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana, instrumenta spēle 

– instrumenta spēles skolotāju studiju programmā. 

 

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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2.2.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

Studiju programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību un nokārtojušas uzņemšanas  papildu prasības:    

Mūzikas literatūra un mūzikas teorija, instrumenta spēle 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 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 va i 

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 īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana). 

           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 

studiju kursa aprakstā. Atsaucoties uz šī brīža prasībām un jaunajām (IT) iespējām,  

aktualizēti programmas obligātās daļas studiju kursa apraksti Pedagoģija, Psiholoģija, 

Instrumenta spēlē, Instrumenta spēles mācīšanas metodikā, pedagoģiskās prakses darba 

programmu prasībās.  

Turpināts darbs pie studiju formu un metožu daudzveidošanas, aktīvi izmantojot 

dažādas interaktīvās un grupu darba formas, videomateriālus, organizējot diskusijas, 

praktikumus, patstāvīgi iestudēto materiālu apguves demonstrējumu, izstrādājot darba lapas 

un izdales materiālus (D.Medne, J.Kudiņš, I.Grauzdiņa, S.Audre, T.Ostrovskis, 

H.Demakova, A.Mūrnieks, u.c.). 

Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāju izglītošanā liela nozīme ir prakses darba 

plānošanai un tās norisei. Prakse tiek organizēta saskaņā ar prakses  līgumiem, kuros ietverti 

prakses mērķi un uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, noteikti pušu pienākumi un 

atbildība, ieviesta prakses uzskaites dokumentācija – prakses darba programmas un studentu 

prakses pārskats (dienasgrāmata).  Prakse ir plānota līdztekus teorētiskajām un praktiskajām 

nodarbībām, pamatā tā notiek  Rīgas pilsētas un Rīgas novada mūzikas un mākslas skolās 

(piemēram: Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Emīla Dārziņa 

mūzikas vidusskola, Rīgas 3.mūzikas skola, Jūrmalas mūzikas vidusskola, u.c.) 

Studiju procesa inovācijas: 

    Palielinoties studējošo patstāvīgā darba īpatsvaram, īpaša nozīme tiek piešķirta  e-studiju vides 

izmantošanas iespējām. E-vidē studējošie var apgūt  studiju kursu saturu, saņemt docētāju 

konsultācijas, iegūt uzdevumus patstāvīgajam darbam.    

Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) JVLMA infrastruktūras attīstības 

projekta īstenošanai,  ir radītas plašākas iespējas JVLMA telpu izmantošanai patstāvīgā darba 

uzdevumu veikšanai, lekciju un praktisko nodarbību kvalitatīvākai norisei ir iegādātas  modernas 

tehnoloģijas un  specializēts aprīkojums.    
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Studiju programmu kvalitatīvai apguvei būtiska nozīme ir studentu iesaistīšanai 

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, gan ārpus tās – Latvijas reģionos un ārvalstīs, 

īpaši cenšoties nodrošināt prakses iespējas topošiem mūziķiem. Māklsinieciskās prakses 

iespējas studentiem nodrošinātas, organizējot prakses koncertus Jāzepa Mediņa Mūzikas 

vidusskolā, Valmieras Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Limbažu mūzikas skolā,  

sadarbojoties ar citām katedrām dažādu multi-instrumentālu projektu ietvaros.  

 Izvērtējot docētāju un studentu mākslinieciskās aktivitātes, ar pilnu pārliecību var secināt, 

ka jauno mūziķu - skolotāju 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.  

Studenti – pedagogi ar saviem audzēkņiem piedalījās Valsts kultūrizglītības centra 

organizētajos konkursos, vairāku pedagogu audzēkņi piedalījās starptautiskajos konkursos 

(Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā,), kur guva atzīstamus panākumus 

un saņēma Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla fonda balvas.  

Pētnieciskā darba pamatus studenti apgūst tiešā saistībā ar izglītojošo un pedagoģiski 

radošo darbību, rakstot kursa darbus mūzikas vēsturē, mūzikas formas mācībā, metodikā, 

pedagoģijā, psiholoģijā, skaņdarbu analīzē. Studenti, izmantojot savu bagāto pedagoģiskā darba 

pieredzi un iegūtās zināšanas metodikas un izglītības darba vadības studiju kursos, ir 

aktualizējuši  mūzikas skolu mācību priekšmetu programmu saturu, kuras pozitīvi ietekmēja 

mūzikas skolu audzēkņu instrumenta spēles apguves repertuāra atjaunošanu. Studenti aktīvi 

iesaistījās sava novada, rajona kultūrvides veidošanā, uzstājoties publiskajos koncertos,  

koncertlekcijās, tematiskajos lektorijos u.c.  

Nozīmīgs ieguldījums zinātniski pētnieciskajā darba iemaņu attīstībā ir septītā un astotā 

semestra laikā studentu izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi. Tēmu izvēle bija motivēta ar 

katra studenta individuālo un viņa praktiskā  darba raksturīgo ievirzi. 

Bakalaura diplomreferātu  saraksts. Aizstāvēšana notika 2014. gada 17.maijā 
N. 

p.k. 

 

Studenta vārds, 

uzvārds 

 

 

Diplomreferāta nosaukums 

 

Darba vadītājs 

 

Recenzents 

Studiju programma: profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

specializācija Klavierspēles skolotājs 

1. Helēna 

Laukmane 
Jautrītes Putniņas „praktiskais 

pianists” – ieskats klavierspēles 

tehnikā un tēlainībā 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne  Profesors N.Vīksne 

specializācija Vijoļspēles skolotājs 

2. Solvita 

Bērtule 

Stīgu instrumentu spēles attīstība 

Varakļānu mūzikas un mākslas 

skolā 

Lektore I.Rozenbaha, 

Docente T.Zīberte - Ījaba 

Asoc.prof. 

L.Zemberga 
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N. 

p.k. 

 

Studenta vārds, 

uzvārds 

 

 

Diplomreferāta nosaukums 

 

Darba vadītājs 

 

Recenzents 

specializācija Ģitāras spēles skolotājs 

3. Zane Fogele Ģitāras spēles attīstība Emiļa 

Melngaiļa Liepājas mūzikas 

vidusskolā 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne Profesore, Dr.art. 

I.Grauzdiņa 

4. Vladimirs 

Kudrins 

Repertuārs ģitārai 19.gadsimta 

sākumā: nozīmīgākie komponisti 

un skaņdarbi 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne Profesore, Dr.art. 

I.Grauzdiņa 

5. Endijs 

Rožkalns 

Metodiskā pieeja ģitārspēles 

apguvē pieaugušajiem 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne Profesore, Dr.art. 

I.Grauzdiņa 

6. Terēza 

Šefere 

Ieskats 20.gadsimta nozīmīgākajās 

ģitārspēles skolās 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne Profesore, Dr.art. 

I.Grauzdiņa 

specializācija Trompetes spēles skolotājs 

7. Deniss 

Smirnovs 

Pūtēju orķestra „Rēzekne” 

darbības nozīme reģionālajā 

kultūras dzīvē un izglītībā 

Lektore, Dr.art. J.Jonāne, 

emerit. profesors 

V.Strautiņš 

Profesore, Dr.art. 

I.Grauzdiņa 

 

 

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 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 katedru 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 studiju procesā ieguldītais darbs, izklāsta 

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. 

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.  
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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 

 

2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

Programmas izmaksu novērtējums tika veikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 

iestrādātajiem kritērijiem un parametriem 

Izmaksas uz vienu studiju vietu gadā kopā vid.: EUR 5352,50 
- Akadēmiskā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu vid. gadā - EUR 2594,01 

- Vispārējā personāla izmaksas uz vienu studiju vietu gadā - EUR 506,52  
(EUR 512,23 mēn. : ar 15 stud. = EUR 34,15 mēn. + soc. nod. (23,59%) + EUR 8,06 = EUR 42,21 mēnesī x 12 mēn. 

= EUR 506,52 gadā) 

- Pakalpojumu apmaksa – EUR 908,28 gadā 
(EUR 265,58 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 908,28)   

- Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs – EUR 231,91 gadā 
(EUR 67,81 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 231,91) 

-  Grāmatu un žurnālu iegāde – EUR 264,30 gadā 

(EUR 77,28 x 3,42 bak.  koefic. = EUR 264,30) 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas – EUR 818,27 gadā 
(EUR 239,26  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 818,27) 

- Sportam gadā – EUR 19,46 
(EUR 5,69  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 19,46) 

- Komandējumi un dienesta braucienu izmaksas gadā – EUR 9,75 
(EUR 2,85  x 3,42 bak.  koefic. = EUR 9,75)  
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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 

Izglītība īstenotās programmas, tai skaitā arī studiju programmu Profesionālo mūzikas priekšmetu 

skolotājs. Ekspertu atzinums par programmas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem ir ļoti 

pozitīvs, studiju programma novērtēta kā ilgtspējīga.  

Profesionālās bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs 

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 Profesionālo 

mūzikas priekšmetu skolotājs satura un apjoma parametri: 

 

 

 

 

 

Programmas apjoms ir 160 KP ar kopējo studiju ilgumu 4 gadi 

pilna laika studijās. 

 

 

A daļa (obligātie studiju kursi) 

 

 

1.Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP 

Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)- 2 KP 

Reliģiju vēsture – 1 KP 

Literatūras vēsture – 3 KP 

Mākslas vēsture – 2KP 

Filozofija –  2 KP 

Ētika – 2 KP 

Loģika – 1 KP 

Svešvaloda –  7 KP 

A daļa (obligātie studiju kursi) 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi – 36  KP 
Psiholoģija – 6 KP 

Pedagoģija – 4 KP 

Pedagoga ētika – 1 KP 

Izglītības vadība – 1 KP 

Mūzikas pedagoģija – 1 KP 

Mūzikas vēsture – 12 KP 

Latviešu mūzikas vēsture – 3 KP 

Tradicionālā mūzika – 1 KP 

Mūzikas teorija – 1 KP 

Mūzikas forma – 5 KP 

Zinātniskā darba pamati – 1 KP (Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanas metodika  ietvaros) 
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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. 

 

 

 

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). 

 

A daļa (obligātie studiju kursi) - 11 KP 

2. Pedagoģijas un mūzikas nozares kursi  
Solfedžo - 5 KP 

Harmonija – 3 KP 

Polifonija – 3 KP 

B daļa - (ierobežotās izvēles studiju kursi) – 49 KP 

Instrumenta spēle – 22 KP 

Ansambļa spēle – 2 KP 

Aranžēšana - 2 KP 

Klavierspēle – 7 KP 

Instrumenta spēles/mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas 

metodika  – 9  KP 

Instrumenta spēles attīstības vēsture un mūzikas literatūra – 7 KP 

 

C daļa – brīvās izvēles kursi  - 6 KP 

Brīvās izvēles kursus studenti izvēlās atbilstoši studiju programmas 

specializācijas un profesijas standarta 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 

Pedagoģiskā prakse – 20 KP 

Ansambļa darba prakse – 6 KP 

 

 

Valsts pārbaudījumu 12 kredītpunktu apjomā veido:  

- Instrumenta spēles metodika/mūzikas teorētisko priekšmetu 

pasniegšanas metodika – 2 KP 

Pedagoģiskā prakse – 3 KP 

( students 8.semestra laikā kārto diplomeksāmenu, vadot  mācību 

stundu ar savas darba vietas - mūzikas izglītības iestādes konkrētā 

instrumenta spēles klases audzēkni)  

- Bakalaura diplomreferāta izstrāde un aizstāvēšana – 3 KP 

- Instrumenta spēle – 4 KP 

 

 

 

5.profesionālās kvalifikācijas skolotāja profesijas standarts  

 

 

 

 

Pedagoģijas un Mūzikas nozares studiju kursi praktiski tiek īstenoti 

33 KP apjomā un prakse 26 KP apjomā, kopā 59 KP apjomā, t.i. 

36,88 procenti. 

 

 

Studiju programmas apguves rezultātā tiek piešķirts profesionālā 

bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā, instrumenta spēles (konkrēta 

specializācija) vai mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja 

profesionālā kvalifikācija. 
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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 JVLMA un Daugavpils Universitātē.  

Studiju programmas satura īstenošanu salīdzinājām ar līdzīgām studiju programmām, kuras 

īsteno Daugavpils Universitāte (DU) un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

(RPIVA).  

Salīdzinājumu ar līdzīgām studiju programmām grūti veikt, jo ar mūzikas izglītību 

saistītās programmas ir ļoti atšķirīgas - uzņemšanas prasībās, programmas mērķos, 

uzdevumos, kā arī ar saturu. Minēto augstskolu piedāvātajās studiju programmas studenti 

iegūst kvalifikāciju – mūzikas skolotājs. 

Mūsu piedāvātajā studiju programmā, atšķirībā no nosauktajām programmām, akcents 

tiek likts uz instrumenta spēles skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kas Latvijas 

pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstākļos ir visnotaļ aktuāla. Latvijā instrumenta spēles 

skolotāju skaits ar augstāko izglītību joprojām ir nepietiekams. 

Šīs programmas mērķis nodrošināt strādājošiem pedagogiem iespēju iegūt augstāko 

izglītību un atbilstošu skolotāja profesionālo kompetenci.  

Veicot DU un RPIVA programmu salīdzinošo analīzi pēc kvantitatīvajiem kritērijiem 

(kredītpunktu skaits) un kvalitatīvajiem rādītājiem (studiju kursu saturiskais piedāvājums un 

topošo skolotāju profesionālās darbības kompetences), var secināt, ka  studiju p rogrammas 

ievirze ir līdzīga tieši pedagoģiskās izglītības ziņā un programmu struktūrā, bet ir būtiskas 

atšķirības mūzikas profesionālajā studiju saturā un apjomā.  

Salīdzinājumā ar tematiski radniecīgām programmām citu valstu izglītībā varam atrast 

gan līdzības, gan atšķirības. Salīdzinājumam mēs izvēlējāmies Igaunijas Mūzikas un Teātra 

akadēmijas un Māstrihtas (Nīderlande) konservatorijas īstenojamās studiju programmas, 

kurās ir senas tradīcijas mūzikas, pedagogu izglītošanas jomā. Šo izglītības iestāžu d iplomi 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).  

Lai studenti apgūtu kādu no piedāvātajām studiju programmas daļām, viņiem jābūt 

iepriekšējam sagatavotības līmenim atbilstošos mācību priekšmetos, kuri norādīti attiecīgi 

izvēlētās programmas daļā.  

Ja veic programmu salīdzinājumu no saturiskās puses, tad jāsecina, ka to saturs pēc 

būtības ir līdzīgs. Kā obligāti tiek apskatīti mūzikas vēstures un teorijas studiju jautājumi, 

tiek piedāvāti studiju kursi mūzikas profesionālajās specializācijas – instrumenta spēle, 

improvizācija, radniecīgo instrumentu spēle. Atšķirība ir tā, ka pedagoģijas un psiholoģijas 

studiju kursus studenti apgūst galvenokārt universitātēs. Visur uzmanības centrā ir tāda 

speciālista sagatavošana, kurš perfekti orientētos mūzikas profesionālajos jautājumos.  

Tādejādi veiktā analīze kopumā ļauj secināt, ka JVLMA piedāvātā mūzikas skolotāja 

profesionālā bakalaura studiju programma savā pašreizējā veidolā pamatā līdzīga citās  

augstskolās īstenotām programmām un atbilst Eiropas izglītības telpā pieņemtajiem standartiem. 

 

2.2.12. Informācija par studējošiem: 

- Studējošo skaits kopā - 40 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 18 studenti; par studiju maksu – 22 

studenti; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -  kopā 8 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem – 5 studenti; par studiju maksu – 3 studenti; 

- absolventu skaits kopā – 8 studenti, visi studēja par studiju maksu. 
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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. 

Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, pārliecinājāmies, ka studējošie pamatā ir 

apmierināti ar mūsu docētāju darbu (īpaši ar teicamām lekcijām mūzikas vēsturē un teorijā, 

instrumenta spēles metodikās, pedagoģijā, psiholoģijā, mākslas vēsturē, ievads kultūras 

vēsturē, u.c.). Studenti uzskata, ka studiju procesā augsti profesionālu docētāju vadībā viņi 

saņem tās zināšanas un prasmes, kuras būs 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 apmaiņas programmās.  

Aizvadītajā studiju gadā, ņemot vērā studējošo un katedru vadītāju priekšlikumus, studiju 

programmu satura pilnveides jautājumos tika ieviestas izmaiņas. Pamatā tika precizēti studiju 

kursu nosaukumi, aktualizēts studiju kursu saturs, mainītas studiju kursu apguves pārbaudījumu 

formas: 

Studiju programma Studiju kursi Izmaiņas Pamatojums 

Studiju virziena 

Mākslas un studiju 

virziena Izglītība, t.sk. 

pedagoģija 

profesionālās bakalaura 

studiju programmas  

Filosofija un 

estētika,  

Ievads 

kultūras 

analīzē 

 

Studentu 

kompetences 

vērtējumi 

pārbaudījumos tika 

mainīti no eksāmena 

un ieskaites ar 

vērtējumu uz 

vērtējumu 

„ieskaitīts” vai 

neieskaitīts” 

5.līmeņa profesijas standartā 

(instrumentu mūziķis, 

komponists, muzikologs, 

vokālists, u.c.) profesionālās 

darbības pamatuzdevumu 

veikšanai nepieciešamajām 

zināšanām nosauktajos studiju 

kursos  jābūt priekšstata līmenī. 

Priekšstata līmeni difedencēti 

parasti nevērtē, jo nav izstrādāti 

priekšstata līmeņa vērtēšanas 

kritēriji  

Profesionālā bakalaura 

studiju programma 

Profesionālo mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Instrumenta 

spēle 

Palielināts studiju 

kursa apguves 

kontaktstundu skaits 

no 20 uz 30 

kontaktstundām. 

Plānojot divas kontaktstundas 

nedēļā, tiek sekmēta instrumenta 

spēles  prasmju straujāka attīstība,  

nodrošināta kvalitatīvāka  

instrumentu spēles skolotāju 

izglītošana  
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2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 
Lai pilnveidotu JVLMA studiju vidi, sekmētu studiju programmu īstenošanas kvalitāti, arī 

2014.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. 

        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 mūzikas skolotājam uzticētos pienākumus.  

    Vairākums absolventu atzinīgi novērtēja docētāju kvalitatīvo sastāvu un viņu profesionālo darbu 

(īpaši profesionālajos studiju kursos).  

Absolventi novērtēja pēdējo gadu laikā apgūto studiju kursu īstenošanu pēc studiju kursu 

svarīguma un docēšanas līmeņa, ņemot vērā piedāvātos kritērijus:  
1.2.  Novērtēt studiju kursa svarīguma pakāpi piecu baļlu sistēmā, kur: 

5 – ļoti svarīgs 

4 – svarīgs 

3 – vidēji svarīgs 

      2 –  nesvarīgs 

      1  – nav vajadzīgs 

1.2. Novērtēt pasniegšanas līmeni, 

kur: 5 – ļoti augsts 

4 – augsts 

3 – vidējs 

2 – zems 

       1 – ļoti zems 
 

Studiju programma, kuras 

ietvaros Jūs apgūstat 

vērtējamo studiju kursu 

Studiju kursa nosaukums 

(mācību priekšmets) 

Studiju 

kursa 

svarīgums 

Pasniegšanas 

līmenis 

Nepieciešamās 

izmaiņas studiju 

kursa apjomā 

B / Profesionālo  mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Klavierspēle/vijoļspēle/ģitāras 

spēle/trompetes spēle 

Augsts Augsts Jāpalielina 

B / Profesionālo  mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Instrumenta spēles mācīšanas 

metodika 

Ļoti 

svarīgs 

Ļoti augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

B / Profesionālo  mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Svešvaloda Ļoti 

svarīgs 

Augsts Jāpalielina 

B / Profesionālo  mūzikas 

priekšmetu skolotājs 

Ievads kultūras vēsturē Vidēji 

svarīgs 

 

Augsts Jāatstāj bez 

izmaiņām 

 

   Arī studiju vides novērtējuma rezultāti liecina, ka JVLMA studiju vide kopumā ir labvēlīga, 

radoša un vērsta uz abpusēju sadarbību. Tomēr iedziļinoties atbilžu daudzveidībā, jāsecina, ka daudzos 

aspektos mūsu darbs ir jāuzlabo, īpaši tas attiecas uz telpu nodrošināšanu patstāvīgā darba veikšanai 

JVLMA.  

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.  
 

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 –  

Senātā, Satversmes sapulcē, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Studējošo pašpārvaldē.   

        Respektējot studentu ierosinājumus, tika aktualizēts C daļas - brīvās izvēles studiju 

kursu klāsts, nodibināta jauna katedrā – Instrumentu spēles skolotāju, tika piesaistīti jauni 

pedagoģiskajā darbā sevi spilgti apliecinājuši docētāji, papildināts un atjaunots informatīvais 

un mācību līdzekļu klāsts.  

 

 

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 Izglītība, pegadoģija un sports  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  

- 02.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.363 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

kārtību, 

- 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, 

- 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 

izglītību apliecinošus dokumentus. 

 

Studiju virziena Izglītība, pegadoģija un sports  studiju programmas, kuras īsteno 

JVLMA un atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, t.i. 

1) Boloņas deklarācijai un  Boloņas procesa vadlīnijām; 

Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir paveikti šādi uzdevumi:  

- 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, 

http://www.polifonia-/
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- 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 

2) Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un 

vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā noteikto prasību 

īstenošanai, JVLMA Senāts ir apstiprinājis atbilstošu dokumentu Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija 

(apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 31.08. 2011. protokols Nr. 6), kurā 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.  

Kvalitātes politikas mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūziķus - nozares pedagogus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu 

līmeņu Nozares pedagogu izglītības 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; 

2) kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un 

mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un 

izglītojošajā darbībā. 

 Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas principi: 

- JVLMA vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu 

īstenošanu;  

- tiek ievērotas sabiedrības intereses attiecībā uz augstākās izglītības kvalitāti; 

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

interesēs; 

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

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

- JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra; 

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

atskaites par valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu; 

- kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi 

tiek izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos;  

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

- formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest inovācijas 

daudzveidīgajos studiju procesos.  

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

balstīts uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, 

partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku 

izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, 

inovācijām, akadēmijas personāla (akadēmiskais personāls, vispārējais personāls, studējošie) 

interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu. 

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

kā arī absolventu un darba devēju atsauksmes.  

3) 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;  
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* 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 

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 izglītības iestādes  ar nepieciešamajiem mūzikas izglītības  skolotājiem. 

Kultūrizglītības nozares darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanas izpēti īsteno 

un  atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts pasūtījumu speciālistu sagatavošanai veic 

Kultūras ministrija sadarbībā ar pašpavdībām un JVLMA. 

Kultūras ministrija ir izstrādājusi valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „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, radošuma  un radošās izglītības pamats.  

Kultūrizglītības  nozares darba tirgus ir ļoti plašs, tāpēc JVLMA absolventu nodarbinātībai ir 

radītas plašas iespējas. 

Sniedzam kultūras un izglītības institūciju sarakstu, kurās ir nodarbināti JVLMA absolventi 

–  mūzikas nozares skolotāji. 

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 ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas: 143 pašvaldību dibinātas un 5 

privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas 

programmas. 

Vispārējās izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas) 

Mūzikas interešu izglītības centri. 

      

 

 

 

 

Rektors                profesors A.Sīmanis 
 


